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Mødedato:  24. januar 2019 kl. 11.00-12.00 
Mødested:  1918-129 IT-Undervisningslokale 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte 

Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh  
Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Kristina Aabling,  
Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nørgaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 29. november 2018 (5 min.) 
Link til referat fra den 29. november 2018  

 
3. Orientering fra formand og næstformand (10 min.) 

Orientering om mødet i ASU den 10. december 2018. 
Orientering om personale 
 

4. Lønforhandlingsproces 2019 (20 min.) 
./. Sagsfremstilling 
 
5. Fortrolig orientering (10 min.) 

Sagsfremstilling fremsendes særskilt 
 
6. Økonomi (5 min.) 
 Herunder foreløbig regnskab for 2018 og budget 2019 
./. Sagsfremstilling 
 
7. Orientering til medarbejderne (5 min.) 

LSU beslutter, hvilke emner, der skal indgå i den direkte mail til medarbejderne 
med opfordring til at læse mere herom i referatet. 
 

8. Eventuelt (5 min.) 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/Samarbejdsudvalg/LSU/Moedemateriale/2018/181129_LSU_OEB_Referat_inkl._LAMU.pdf
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Mødedato:  24. januar 2019 
Møde:   Møde i LSU Økonomi og Bygninger 
Punktejer:  Niels Jørgen Rasmussen 
Gæst:   Marianne Maria Larsen 

Beslutningspunkt (sæt kryds) X
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X
Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
  
Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Lønforhandlingsproces 2019 

Resumé 

Se sagsfremstilling. 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU: 
 Aftaler den lokale proces for lønforhandlingerne i Økonomi og Bygninger 
 Godkender orienteringsbrev til medarbejderne om processen 
 Godkender breve om forhandlingsresultat 

Sagsfremstilling 

Den 1. februar starter lønforhandlingsproces 2019. Forhandlingen vedrører perioden 1. april 2018 til 31. 
marts 2019. Tillæg gives med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2019.  
Der er vedtaget en fælles lønforhandlingsproces og tidsplan for hele AU. Ifølge denne kan medarbejderne 
fremsende ansøgning om lønforbedring i perioden 1. til 22. februar 2019, og forhandlingsresultatet skal fo-
religge senest den 15. juni 2019. 
 

Proces i Økonomi og Bygninger 

01.02 – 22.02 Ansøgningsperiode 

03.03 – 19.03 Forberedende møder mellem funktionschefer og vicedirektøren 

25.03 – 30.04 Lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne 

02.05 Forhandlingsresultat sendes til HR  

16.05 Udlevering af breve om forhandlingsresultatet til medarbejderne 

20.05 eller kort tid 
herefter 

Medarbejdersamtaler omkring forhandlingsresultatet 

Juni/juli Lønforbedringerne kommer til udbetaling med virkning fra den 1. april 2019 (tilba-
gevirkende kraft er kun gældende for tillæg) 

Maj-september 
2019 

Lønforhandlingsprocessen evalueres, herunder drøftelse og fastsættelse af kriterier 
for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 

 
Kriterier til brug for lønforhandlingerne blev vedtaget på LSU mødet den 24. maj 2018. Kriterierne er tidli-
gere udmeldt til medarbejderne, og er ligeledes indskrevet i orienteringsbrevet til medarbejderne. 
 
HR udarbejder brevene omkring lønforbedringer, mens breve om afslag udarbejdes af Økonomi og Bygnin-
ger; samtlige breve udleveres til medarbejderne den 16. maj 2019 
 
Ansøgning om lønforbedring foregår elektronisk. 

au457724
Maskinskrevet tekst
Pkt. 4
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Kommunikation 

Orientering om lønforhandlingsprocessen udsendes via mail og medarbejderportalen. 

Sagsbehandler 

Marianne Maria Larsen 

Involvering 

 

Tidsfrist 

25. januar 2019 af hensyn til udsendelse af orienteringsbrev den 28. januar 2019. 

Bilag 

Orienteringsbrev til medarbejderne i Økonomi og Bygninger om lønforhandling 2019. 
Resultatbrev ved afslag på lønforbedring. 
Referat fra LSU den 24. maj 2018, hvor lønforhandling 2018 blev evalueret. 
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Medarbejderne i Økonomi og Bygninger 

Lønforhandling 2019 

Den 1. februar starter lønforhandlingsproces 2019. Forhandlingen vedrører perioden 

1. april 2018 til 31. marts 2019. Tillæg gives med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2019.  

 

Der er vedtaget en fælles lønforhandlingsproces og tidsplan for hele AU. Ifølge denne 

kan medarbejderne fremsende ansøgning om lønforbedring i perioden 1. til 22. fe-

bruar 2019. Efterfølgende går lønforhandlingerne i gang. Forhandlingerne i Økonomi 

og Bygninger skal være afsluttet senest den 30. april 2019. 

 

Vicedirektøren har forhandlingskompetencen på ledelsessiden. Medarbejderne for-

handles af den tillidsrepræsentant / organisation de overenskomstmæssigt er tilknyt-

tet.  

Specialkonsulenter og chefkonsulenter, som er ansat på nyt lønsystem, kan vælge selv 

at forhandle. Ønsker de derimod, at lade sig repræsentere af den tillidsrepræsentant / 

organisation de overenskomstmæssigt er tilknyttet, skal de orientere deres tillidsre-

præsentant herom inden den 22. februar 2019. 

 

Den videre proces for forhandlingsforløbet inden for Økonomi og Bygninger: 

 

Proces i Økonomi og Bygninger 

01.02 – 22.02 Ansøgningsperiode 

03.03 – 19.03 Forberedende møder mellem funktionschefer og vicedirektøren 

25.03 – 30.04 Lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne 

02.05 Forhandlingsresultat sendes til HR  

16.05 Udlevering af breve om forhandlingsresultatet til medarbejderne 

20.05 eller kort tid 
herefter 

Medarbejdersamtaler omkring forhandlingsresultatet 

Juni/juli Lønforbedringerne kommer til udbetaling med virkning fra den 1. 
april 2019 (tilbagevirkende kraft er kun gældende for tillæg) 
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Maj-september Lønforhandlingsprocessen evalueres, herunder drøftelse og fast-
sættelse af kriterier for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 

 

I AU’s lønpolitik er der fastsat en række overordnede kriterier for lønforbedringer. På 

LSU mødet i Økonomi og Bygninger den 24. maj 2018 blev kriterierne fra 2018 evalue-

ret, og der var enighed om at genanvende kriterierne til næste lønforhandlingsrunde 

med én tilføjelse i kriteriet ”Faglighed og faglig udvikling”.  

Kriterierne for lønforhandling 2019 er således følgende: 

 

Faglighed og faglig udvikling 

Medarbejderen har en høj faglighed, som anvendes i den samlede opgaveløs-

ning.  

Medarbejderen tilegner sig løbende nye kompetencer. De nye kompetencer an-

vendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller har bevirket, at med-

arbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet. 

Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den baggrund 

rådgivning på et højt fagligt niveau. 

Medarbejderen har fokus på vidensdeling. 
 

Ansvar, kvalitet og samarbejde 

Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige 

arbejdsopgaver, herunder også nye opgaver. Endvidere udviser medarbejderen 

forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU samt i det eks-

terne samarbejde. 

 

Nye løsninger 

Medarbejderen bidrager i høj grad med nye løsninger samt optimering og effek-

tivisering af eksisterende forretningsgange, og formår at omsætte idéer til kon-

kret opgaveløsning. 

 

LSU drøftede, hvad medarbejderne kan gøre for at leve op til tilføjelsen:   

Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den bag-

grund rådgivning på et højt fagligt niveau. 

Opgaverne i Økonomi og Bygninger får mere og mere karakter af rådgivning, hvor vi 

skal søge løsninger i samarbejdet fremfor at være en kontrolfunktion. Når opgaver af 

denne karakter skal fordeles, skal medarbejderne byde sig til, og være i stand til at yde 

rådgivning på et højt fagligt niveau. 

 

Lønforbedringer – tillæg såvel som engangsvederlag – vil som udgangspunkt blive gi-

vet til de medarbejdere, som bedst lever op til kriterierne og som har udviklet sig mest 

i forhold til kriterierne. Opfyldelse af et eller flere af kriterier medfører nødvendigvis 

ikke en lønforbedring, men skal anses som en nødvendighed for at komme i betragt-

ning til en lønforbedring. 
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Engangsvederlag knytter sig til enkeltstående større opgaver, som ikke i sig selv giver 

anledning til et varigt tillæg. Generelt gives engangsvederlag for en særlig og betyd-

ningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.  

 

Der er på forhånd på AU niveau fastsat en samlet ramme for, hvor mange midler der 

kan højest kan anvendes på lønforbedringer. Det gør en skarp prioritering af ansøg-

ningerne om lønforbedringer helt nødvendig. Der er afsat en samlet ramme på 0,7 pct. 

til tillæg og engangsvederlag. Der er ikke øremærket en bestemt pct. sats til engangsve-

derlag.  

 

Såfremt du ønsker at komme i betragtning ved forhandlingerne om tildeling af løntil-

læg eller engangsvederlag, skal du udfylde et skema online, hvori der skal angives be-

grundelse for din anmodning om lønforbedring (tekstfeltet er begrænset til 2.000 

tegn).  

På HR’s hjemmeside vil link til skemaet være tilgængeligt fra den 1. februar 2019. Der 

findes ligeledes link til lønaftaler, lønkriterier, tillidsrepræsentanter og HR-partner på 

siden: 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenfor-

handlinger-for-faellesadministrationen/  

 

Skemaet skal være udfyldt og sendt online senest den 22. februar 2019. 

 

Selvom du muligvis ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, så er det 

stadig tillidsrepræsentanten for dit fagområde, der skal forhandle på dine vegne. 

 

Der vil jf. tidsplanen blive udsendt meddelelse om resultatet fra lønforhandlingerne til 

medarbejdere, der har søgt om lønforbedring, den 16. maj 2019. 

 

Den 20. maj er det muligt, for de medarbejdere der har søgt om lønforbedring, at få en 

samtale med deres nærmeste funktionschef omkring deres individuelle forhandlings-

resultat. Såfremt det ikke kan lade sig gøre denne dag, afholdes samtalen kort tid her-

efter. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Niels Jørgen Rasmussen 

Vicedirektør 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-for-faellesadministrationen/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-for-faellesadministrationen/
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[Navn og Adresse - brug F11 til at gå fra et felt til det næste.] 

Resultat af lønforhandling 2019 i AU Økonomi og Bygninger 

I forbindelse med de netop afsluttede lønforhandlinger, hvor AU Økonomi og Byg-
ninger modtog xx ansøgninger fordelt på x tillidsrepræsentanter, må jeg desværre 
fortælle dig, at du ikke kom i betragtning til lønforbedring i forbindelse med løn-
forhandling 2019. 
 
Jeg vil meget gerne give dig en begrundelse for beslutningen, hvis du ønsker det, 
og er til rådighed til en personlig samtale mandag den 20. maj. Hvis det ikke er 
muligt denne dag, så finder vi en anden dag.  
 
Kontakt mig mundtligt eller via mail: funktionschef for at få en samtale. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Navn funktionschef 
stilling 
 
Kopi til: 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen 
Tillidsrepræsentant Navn på TR 
HR Partner Kristina Aabling 
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Mødedato:  24. maj 2018 kl. 11.00-12.00 
Mødested:  1918-129 IT-Undervisningslokale 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
 
Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte 

Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Tina Dreier, Anders Kragh  
Moestrup, Tanja Stride, Henriette Sander Stær, Michael Viby  
Rasmussen, Jenny Oostwouder, Marianne Maria Larsen 

Referat af LAMU/LSU mødet – referent: Anna Haurdahl 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Sygefraværsstatistik Ø&B 

Sygefraværsstatistik for Ø&B i 1. kvartal 2018 blev gennemgået. Tallene fra 2016 

til 2018 viser, at sygefraværet har været stigende, lidt fra 2016 til 2017 og mere til 

2018. Det er dog endnu for tidligt at konkludere noget endeligt, før der er flere 

kvartaler til sammenligning. 

 

Udviklingen er imidlertid ikke positiv, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som 

skal arbejde med sygefraværet og se på, hvad der evt. kan gøres af tiltag for at 

nedbringe sygefraværet. Første møde i gruppen har været afholdt, der følges op, 

og der afholdes endnu et møde inden sommerferien. 

 

Sygefravær har været drøftet i LEA, og flere steder i administrationen er der lavet 

tiltag med henblik på at arbejde med sygefraværet og se på, hvad man kan gøre 

for at nedbringe det. Nogle områder inddrager i denne sammenhæng et trivsels-

perspektiv. Der er ikke en generel tendens til et stigende sygefravær i enhedsad-

ministrationen, som det kan ses i Ø&B. 

 

3. God omgangstone 

HSU har sat ”God omgangstone” på dagsordenen som et specielt tema i 2018, og 

det er baggrunden for, at punktet, som omfatter normer for det daglige arbejdsliv, 

også skal drøftes i LAMU/LSU. 

 

Kursus i God omgangstone har været afholdt, og materiale herfra kan bruges som 

inspiration. Forgrening er tankevækkende og kunne fx være et godt tema. 

 

I ØS har man i efteråret holdt en temadag omkring fælles kultur og mindset, hvil-

ket var givtigt, fordi der blev sat fokus på nogle ting og alle var fælles om oplevel-

sen. 
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Mødedeltagerne blev inddelt i tre grupper for at drøfte følgende: 

1. Hvad kan jeg selv gøre for at sikre en god omgangstone i egen enhed og 

på AU generelt? 

2. Hvad kan jeg gøre for at sige fra? 

 

Gruppernes input blev gennemgået, bl.a.: 

 Vær bevidst om, at du selv har et valg i forhold til, hvordan en korrespon-

dance/dialog kører/fortsætter – hold fokus på bolden. 

 Respekter hinandens roller og personlighed 

 En fælles dag kan medvirke til et fælles sprog, som kan dyrkes i afdelin-

gen. 

 Brug teknikker fra kurset hele tiden 

 Få en second opinion 

 Øve, øve, øve 

 Giraftilgang – fortæl faktuelt, hvad du har oplevet, og hvad det gør ved 

dig. 

 Som du råber, får du svar. 

 Positiv reformulering er godt. 

 Vær ærlig 

 Tag konkrete eksempler på kommunikation op 

 Din formulering, såvel mundtligt som skriftligt er vigtig. 

 

Der var forslag om at udarbejde et fælles oplæg for efterfølgende drøftelse i enhe-

derne. 

 

De tre grupper sender en oversigt med deres input til Anna. 

 

NJRA afholder et møde med næstformændene for LAMU/LSU og drøfter, hvordan 

der arbejdes videre med God omgangstone ud fra de input Anna får tilsendt. 

 

4. Omprioritering og bortfald af opgaver (fortroligt punkt) 

Mette Ploug Bergholt og Berit Kornbæk Boisen deltog under dette punkt. 

 

Sagsfremstillingen til punktet blev forinden mødet sendt til mødedeltagerne med 

angivelse af, at materialet var fortroligt. 

 

Sagsfremstillingen omhandler omprioritering og bortfald af opgaver i BI-enheden 

og Bygningssekretariatet, hvilket konkret betyder, at to medarbejdere vil blive 

indstillet til påtænkt afskedigelse. Omprioriteringen er nødvendig for at den ser-

vice og de ydelser AU ØB leverer til AU i størst muligt omfang understøtter AU’s 

kerneopgave.  

 

Der er ikke tale om besparelser, men udvikling i opgaverne samt behovet for sær-

lige kompetencer. Omprioriteringen af opgaver er i sidste ende en ledelsesbeslut-

ning.  
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Beskrivelsen i sagsfremstillingen blev drøftet, og Michael Viby påpegede, at han 

manglede en beskrivelse af den forudgående proces før det blev besluttet/konklu-

deret, at tilpasning af kompetencerne kun kunne ske gennem afskedigelser. End-

videre foreslog han, at erfaringen fra forløbet omkring de konkrete afskedigelser 

med fordel kunne føre til, at hver enkelt leder forud for MUS samtalerne i sin af-

deling optegnede et kompetencekort for afdelingen med angivelse af, hvor afde-

lingen er nu, og hvordan han/hun forventer den skal udvikle sig i de kommende 

år, og at lederne præsenterede kompetencekortet for medarbejderne i afdelingen 

som optakt til MUS samtalerne. Det vil være relevant at synliggøre, at noget er i 

bevægelse, således at man som medarbejder har mulighed for at forholde sig til 

kommende ændringer og om muligt tilpasse sine kompetencer.  

 

NJRA var positiv over for forslaget om at drøfte udviklingen i opgaverne, og hvor-

dan fremtidens opgaver ser ud i de enkelte enheder forud for næste MUS.  

NJRA svarede desuden, at der forud selvfølgelig havde været mange overvejelser i 

ledergruppen. I forhold til de generelle processer omkring afskedigelser er første 

skridt i inddragelsen at drøfte og få input fra LSU.  

 

Kriterierne for udpegning af medarbejdere til påtænkt afskedigelse blev drøftet. 

Der er tale om en ledelsesmæssig beslutning. Kriterierne for sagsfremstillingen 

blev taget til efterretning af medarbejderrepræsentanterne. 

 

Proces og tidsplan samt kommunikation til medarbejdere blev ligeledes drøftet.  

 

 Direkte berørte medarbejdere orienteres først 29. maj 2018 

 Orientering i enhederne    29. maj 2018 

 Skriftlig orientering til alle i ØB   29. maj 2018, eftermiddag 

 

De påtænkt afskedigede medarbejdere indkaldes til et møde den 30.05.18 eller 

den 31.05.18, hvor partshøringsbrev udleveres. På mødet er der mulighed for en 

bisidder. Efter 14 dage afholdes næste møde, hvor der er partshøring. 

 

5. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

LAMU/LSU – godkendt den 14. juni 2018 

 

 

 

Referat af LSU mødet – referent: Marianne Maria Larsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Da fællesmødet LSU/LAMU trak ud udskydes punkt 3 og punkt 5. I forhold til 

punkt 5 om økonomi oplyste Niels Jørgen, at regnskab 2017 og budget 2018 ser 

fornuftigt ud. 
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Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Opfølgning på referat fra mødet den 25. januar 2018 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Orientering fra formand og næstformand 

Udskudt. 

 

4. Evaluering af kriterierne fra lønforhandling 2018 samt vedtagelse af 

nye til lønforhandling 2019 

Evaluering 

Processen og forhandlingerne er forløbet fint og professionel. Aftaler er sendt til 

underskrift hos tillidsrepræsentanterne; ud af 64 ansøgninger imødekommes løn-

forbedringer til 26 medarbejdere. Den 1. juni 2018 udleveres breve til alle medar-

bejdere, der var i betragtning i lønforhandlingerne 2018. 

 

Kriterierne 

Efter evaluering af kriterierne var der enighed om at genanvende kriterierne fra 

2018 med én tilføjelse til kriteriet ”Faglighed og faglig udvikling”: 

 

Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den bag-

grund rådgivning på et højt fagligt niveau. 

 

Det blev drøftet, hvad madarbejderne kan gøre for at leve op til tilføjelsen i krite-

riet, som er ét ud af tre kriterier.  

Opgaverne i Økonomi og Bygninger får mere og mere karakter af rådgivning, hvor 

vi skal søge løsninger i samarbejdet fremfor at være en kontrolfunktion. Når op-

gaver af denne karakter skal fordeles, skal medarbejderne byde sig til, og være i 

stand til at yde rådgivning på et højt fagligt niveau. 

 

De gældende kriterier udmeldes til medarbejderne inden sommerferien. 

 

5. Økonomi 

Udskudt. 

 

6. Orientering til medarbejderne 

Der udarbejdes interne nyheder omkring ”God tone” og ”Kriterierne til lønfor-

handling 2019”.  

Orientering om personalejusteringer i to enheder, som blev drøftet på fællesmø-

det, sendes i separat mail til alle medarbejdere i Økonomi og Bygninger. 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

LSU – godkendt den 6. juni 2018 
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Møde:   Møde i LSU Økonomi og Bygninger 
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Meddelelsespunkt (sæt kryds)  
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Emne 

Budget 2019-2022 i AU ØB 

Resumé 

Se sagsfremstilling. 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU i Økonomi og Bygninger drøfter det vedlagte budgetmateriale – herunder kommuni-
kation omkring budgettet til alle i AU ØB.  

Sagsfremstilling 

Baggrund:  
På LSU-mødet den 29. november 2018 blev LSU orienteret om budget 2019-2022. Orienteringen skete på 
baggrund af den plan for budgetreduktioner for 2016-2020, som tidligere er drøftet i LSU (november 
2017). Planen for budgetreduktioner i AU ØB er således ikke ny. Planen vedlægges endnu engang til orien-
tering.  
 
Det fremgår af referatet fra mødet at:  
”I efteråret 2017 blev der udarbejdet en plan for besparelser i perioden 2018-2020 for Økonomi og Byg-
ninger. LSU drøftede planen på deres møde i november 2017.  
Besparelserne ved brug af robotics og RejsUd er på nuværende tidspunkt ikke indfriet i det forventede 
omfang. Der forventes fortsat besparelser på robotics allerede i 2019; mens effektiviseringer på RejsUd 
kan blive vanskeligere at realisere på den korte bane. Der er løbende dialog og pres på Moderniserings-
styrelsen, som er systemejer. Det betyder samlet, at budgettet i 2019 er under pres. I 2019 vil der derfor 
være en skarp prioritering ved ledige stillinger – hvornår de skal genbesættes, og om det er de samme 
kvalifikationer, der skal rekrutteres. Endvidere er budgettet til øvrig drift nedskrevet yderligere end, 
hvad der fremgår af planen fra 2017”. 
 
Ovenstående betyder, at overholdelse af budgettet i AU ØB i 2019 kræver, at ledige stillinger ikke bliver 
besat med det samme. Det vil være nødvendigt, at udnytte vakancerne i en længere periode end tidligere. 
Typisk vil vakancer skulle udnyttes 2-4 mdr.  afhængig af mulighederne for at tilpasse opgaver og service-
niveau. Antallet af vakancer i en enhed vil selvfølgelig også have betydning for vurderingen af, hvornår en 
stilling kan genbesættes. Hvis det vurderes at være muligt, vil ikke alle ledige stillinger blive genbesat.  
 
Det betyder samlet, at der er behov for stor fleksibilitet internt i AU ØB, hvor alle enheder støtter op om 
opgaveløsningen mellem enheder, og at medarbejdere i kortere eller længere perioder kan få opgaver, som 
medarbejderen normalt ikke løser.  
 
Det skal bemærkes, at brugen af vakancer til at sikre overholdelse af budgettet ikke er ny, det har også 
gjort sig gældende i tidligere år. I 2019 er der dog behov for ekstra opmærksomhed omkring vakancer. Det 
rummer den mindre fordel, at der vil være bedre tid end tidligere til grundigt at overveje om en ledig stil-
ling skal genbesættes, og ligeledes hvilke evt. nye kompetencer, der er behov for i forbindelse med besæt-
telsen af stillingerne. 

au457724
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Der er ligeledes sket en nedjustering af øvrig drift i budgettet. Nedskrivningen er ikke sket i de enkelte en-
heder med på fælles budgettet for hele AU ØB. Det betyder, at der langt mindre buffer til større anskaffel-
ser, bygningstilpasninger, indkøb af inventar til fællesarealer mv. Den fælles budgetpost til øvrig drift er 
dog stadig på nogenlunde samme niveau som i 2018.  
 
Regnskab 2018: 
Regnskabet for 2018 er endnu ikke afsluttet. Der gives en kort orientering om forventningerne til resultatet 
for AU ØB på mødet.  
 

Økonomiske konsekvenser 

 

Kommunikation 

Det foreslås, at LSU drøfter og kommer med input til kommunikation til medarbejderne i AU ØB. 

Sagsbehandler 

Niels Jørgen Rasmussen.  

Involvering 

 

Tidsfrist 

Ingen 

Bilag 

Bilag 1: Indmelding af budget 2019-2022 for Økonomi og Bygninger 
Bilag 2: Budget for løn og kontorhold på enheder samt fællesudgifter for ØB 

 



Bilag 1: ØB Budget 2019 9251

Alle beløb er i 1.000 kr. og faste niv. 2019 priser

Opsummering

R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19
Ramme Løn og kontorhold 62.749 65.156 48.864 65.152 65.669 0 65.669 64.344 0 64.344 63.057 0 63.057 63.057 0 63.057
Nettoforbrug Løn og kontorhold ‐62.007 ‐64.386 ‐49.527 ‐65.137 ‐65.669 0 ‐65.669 ‐64.344 0 ‐64.344 ‐63.057 0 ‐63.057 ‐63.057 0 ‐63.057

Overskud/Underskud LK 742 770 ‐663 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramme Fællesomkostninger i alt 18.824 19.546 14.074 18.766 17.103 160 17.263 16.735 160 16.895 16.404 160 16.564 16.404 160 16.564
Nettoforbrug Tilskud til eksterne ‐10.775 ‐11.188 ‐4.519 ‐8.558 ‐7.642 ‐70 ‐7.712 ‐7.433 ‐70 ‐7.503 ‐7.249 ‐70 ‐7.319 ‐7.249 ‐70 ‐7.319
Nettoforbrug IT systemer ‐4.442 ‐4.613 ‐4.184 ‐6.875 ‐6.182 ‐90 ‐6.272 ‐6.097 ‐90 ‐6.187 ‐6.015 ‐90 ‐6.105 ‐6.015 ‐90 ‐6.105
Nettoforbrug Særlige VD opgaver ‐837 ‐869 ‐124 ‐588 ‐261 0 ‐261 ‐249 0 ‐249 ‐244 0 ‐244 ‐244 0 ‐244
Nettoforbrug Konsulentydelser ‐2.809 ‐2.916 ‐2.246 ‐2.746 ‐3.018 0 ‐3.018 ‐2.956 0 ‐2.956 ‐2.897 0 ‐2.897 ‐2.897 0 ‐2.897
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud FO ‐39 ‐41 3.001 ‐1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overskud/Underskud i alt 702 729 2.338 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indledning

1. Løn og kontorhold
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 62.749 65.156 48.864 65.152 65.669 0 65.669 64.344 0 64.344 63.057 0 63.057 63.057 0 63.057
Nettoforbrug ‐62.007 ‐64.386 ‐49.527 ‐65.137 ‐65.669 0 ‐65.669 ‐64.344 0 ‐64.344 ‐63.057 0 ‐63.057 ‐63.057 0 ‐63.057

Overskud/Underskud 742 770 ‐663 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Begrundelse for ønskede ændringer

1.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1

2

3

2. Tilskud til eksterne
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 10.690 11.100 6.358 8.478 7.642 70 7.712 7.433 70 7.503 7.249 70 7.319 7.249 70 7.319
Nettoforbrug ‐10.775 ‐11.188 ‐4.519 ‐8.558 ‐7.642 ‐70 ‐7.712 ‐7.433 ‐70 ‐7.503 ‐7.249 ‐70 ‐7.319 ‐7.249 ‐70 ‐7.319

Overskud/Underskud ‐85 ‐88 1.839 ‐80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Begrundelse for ønskede ændringer

2.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1 70 70 70 70 Ja Opjustering af rammen

2

3

20222017 2018 2019 2020 2021

Primobudget 2019‐22. ØB afleverer et B2019 i balance. Der ønskes en samlet P/L‐rammeforhøjelse på 160.000 kr. til de Fællesudgifter som er underlagt P/L stigninger. Derudover er der på de samlede Fællesudgifter indlæst en budgetteknisk nedskrivning på 167.000 kr. svarende til ca. 1% af ØB's samlede Fællesudgifter. 
For BO 2020 til 2022 er budgetterne pt. nogenlunde konstante, men de vedtagne rammereduktioner sætter fremadrettet budgetterne under pres, det gælder både Løn og Kontorhold samt Fællesudgifterne 

P/L regulering af ramme til Infrastrukturpuljen under "Tilskud til Eksterne"



3. IT‐systemer
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 4.348 4.515 5.131 6.841 6.182 90 6.272 6.097 90 6.187 6.015 90 6.105 6.015 90 6.105
Nettoforbrug ‐4.442 ‐4.613 ‐4.184 ‐6.875 ‐6.182 ‐90 ‐6.272 ‐6.097 ‐90 ‐6.187 ‐6.015 ‐90 ‐6.105 ‐6.015 ‐90 ‐6.105

Overskud/Underskud ‐94 ‐98 946 ‐34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Begrundelse for ønskede ændringer

3.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1 30 30 30 30 Ja Opjustering af rammen

2 60 60 60 60 Ja Opjustering af rammen

3

4. Særlige VD‐opgaver
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 203 211 234 312 261 0 261 249 0 249 244 0 244 244 0 244
Nettoforbrug ‐837 ‐869 ‐124 ‐588 ‐261 0 ‐261 ‐249 0 ‐249 ‐244 0 ‐244 ‐244 0 ‐244

Overskud/Underskud ‐634 ‐658 110 ‐275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Begrundelse for ønskede ændringer

4.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1

2

3

5. Særlige konsulentydelser
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 3.582 3.719 2.351 3.135 3.018 0 3.018 2.956 0 2.956 2.897 0 2.897 2.897 0 2.897
Nettoforbrug ‐2.809 ‐2.916 ‐2.246 ‐2.746 ‐3.018 0 ‐3.018 ‐2.956 0 ‐2.956 ‐2.897 0 ‐2.897 ‐2.897 0 ‐2.897

Overskud/Underskud 773 803 106 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Begrundelse for ønskede ændringer

5.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1

2

3

P/L regulering af ramme til Økonomisystemer

P/L regulering af ramme til licenser under Infrastrukturpuljen



6. Midlertidige bevillinger
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 ved ØR3 Ændringer 2019 ved P19 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved P19 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved P19 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved P19

Eksisterende ramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført USM, UDM, mm.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Begrundelse for ønskede ændringer

6.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2019Ændring i 202 Ændring i 202 Ændring i 202 Permanent Type
1

2

3

7. Eksterne projekter (DR 4‐6)
R2017 i niv. '17 R2017 i niv. '19 R Jan‐Sep 18 ØR3 2018 2019 2020 2021 2022

Eksterne tilskud 192 200 0 1.723 197 201 205 209
Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0
Løn 0 0 0 ‐1.527 0 0 0 0
Husleje 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig drift ‐192 ‐200 0 ‐196 ‐197 ‐201 ‐205 ‐209

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1



2017
Realiseret Budget ØR3 2019 2020 2021 2022

Artskonto hierarki 1001 Resultatopgørelse
Delregnskab.Delregnskabnr. (Flere elementer)
Tid Budget.Kalenderår (Flere elementer)
Tid Realiseret.Kalenderår (Flere elementer)
Økonomisk stedhierarki AU Økonomi og Bygninger 9250
Sagsmærke.Sagsmærke kode VDTYPE

Beløb Kolonnenavne
2017 2019 2020 2021 2022
Realiseret Budget

Rækkenavne AUL18OER3 Budget Budget Budget Budget
1. Løn og kontorhold 741.883 13.992 ‐65.582.765 ‐64.136.828 ‐65.276.067 ‐65.810.798

11732 Lønafstemning sted 9251 740.076 500.000 700.000 700.000 700.000 700.000
59121 Allokeringsdifference 310.392 0 0 0 0
59122 Refusioner (ikke for beskæft.ordn. 124, 128, 129) 2.740.651 0 0 0 0
59123 Netto ferieudbetalinger ‐1.388.763 0 0 0 0
59124 Residualbeløb (kostprisdifference mm.) 2.509.646 0 0 0 0
59125 Lønnr. uden ressourcenr. 0 0 0 0 0
59181 Bidrag (flex og aes) ‐380.757 0 0 0 0
59812 Til/fra projekter vedr. allokeringsdifference ‐310.443 0 0 0 0
59813 Til/fra projekter vedr. refusioner ‐2.740.651 0 0 0 0
59898 Budget lønafstemning 500.000 700.000 700.000 700.000 700.000

19604 Ø&B Stab og fælles ‐2.631.583 ‐2.403.259 ‐814.972 ‐557.812 ‐600.571 ‐646.728
51401 TAP løn ‐2.019.464 ‐2.069.035 ‐2.105.748 ‐2.148.588 ‐2.191.347 ‐2.232.504
51402 Refusioner 0 500.000 800.000 800.000 800.000
51601 Anden løn 200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐83.549 ‐150.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐10.470 ‐104.224 ‐104.224 ‐104.224 ‐104.224 ‐104.224
51703 IT og telefoni ‐68.166 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000
51704 Tjenestebil ‐97.941 ‐150.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000
51705 Anden drift ‐551.927 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000
51707 Julefrokost og sommerfest ‐16.694 ‐45.000 ‐45.000 ‐45.000 ‐45.000 ‐45.000
51801 Salg 212.741 165.000 165.000 165.000 165.000 160.000
51802 Internt salg 3.888 0 0 0 0

19605 Ø&B Økonomisekretariatet ‐10.996.759 ‐10.701.339 ‐11.587.936 ‐10.773.835 ‐10.760.914 ‐10.869.083
51401 TAP løn ‐11.033.884 ‐10.965.323 ‐11.470.468 ‐10.565.835 ‐10.552.914 ‐10.661.083
51402 Refusioner 240.680 471.984 90.532 0 0 0
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐15.253 ‐23.000 ‐23.000 ‐23.000 ‐23.000 ‐23.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐72.354 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000
51703 IT og telefoni ‐103.911 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000 ‐90.000
51705 Anden drift ‐12.036 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000

19606 Ø&B Bi‐Enheden ‐4.709.926 ‐5.104.899 ‐5.343.076 ‐5.443.294 ‐5.536.152 ‐5.356.747
51401 TAP løn ‐4.701.633 ‐4.980.899 ‐5.209.076 ‐5.309.294 ‐5.402.152 ‐5.222.747
51402 Refusioner 163.617 0 0 0 0
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐3.952 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐34.521 ‐65.000 ‐65.000 ‐65.000 ‐65.000 ‐65.000
51703 IT og telefoni ‐105.398 ‐35.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000
51705 Anden drift ‐28.039 ‐14.000 ‐19.000 ‐19.000 ‐19.000 ‐19.000

19607 Ø&B Indkøb ‐5.499.928 ‐6.349.231 ‐6.305.625 ‐6.270.469 ‐6.393.366 ‐6.523.021
51401 TAP løn ‐5.568.795 ‐6.414.836 ‐6.111.625 ‐6.076.469 ‐6.199.366 ‐6.329.021
51402 Refusioner 276.059 249.605 0 0 0 0
51501 DTAP 0 ‐40.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐38.866 ‐46.000 ‐36.000 ‐36.000 ‐36.000 ‐36.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐113.466 ‐60.000 ‐60.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000
51703 IT og telefoni ‐38.629 ‐50.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000 ‐40.000
51705 Anden drift ‐16.231 ‐28.000 ‐18.000 ‐18.000 ‐18.000 ‐18.000

19608 Ø&B Regnskab ‐26.461.447 ‐26.957.668 ‐28.687.668 ‐28.703.969 ‐29.313.209 ‐30.084.632
51401 TAP løn ‐27.277.953 ‐27.698.915 ‐29.340.668 ‐29.461.969 ‐30.071.209 ‐30.692.632
51402 Refusioner 1.824.666 1.716.247 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.608.000
51501 DTAP ‐179.765 ‐250.000 ‐200.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐59.547 ‐100.000 ‐75.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐487.280 ‐350.000 ‐380.000 ‐350.000 ‐350.000 ‐350.000
51703 IT og telefoni ‐195.797 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000
51705 Anden drift ‐89.751 ‐125.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐300.000
51802 Internt salg 3.979 0 0 0 0

19609 Ø&B Bygningsøkonomi og jura ‐4.463.381 ‐4.932.400 ‐5.769.361 ‐5.643.477 ‐5.771.961 ‐5.855.283
51401 TAP løn ‐5.244.249 ‐5.406.400 ‐6.551.741 ‐6.217.477 ‐6.345.961 ‐6.429.283
51402 Refusioner 222.238 208.380 0 0 0
51501 DTAP ‐288.064 ‐360.000 ‐260.000 ‐260.000 ‐260.000 ‐260.000
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐4.432 ‐60.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐16.391 ‐71.000 ‐31.000 ‐31.000 ‐31.000 ‐31.000
51703 IT og telefoni ‐40.639 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000
51705 Anden drift ‐5.690 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000
51801 Salg 913.847 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

19610 Ø&B Byggeri og planlægning ‐7.589.744 ‐8.036.754 ‐7.774.126 ‐7.405.972 ‐7.561.894 ‐7.137.304
51401 TAP løn ‐7.178.101 ‐7.828.754 ‐7.566.126 ‐7.235.972 ‐7.391.894 ‐6.967.304
51402 Refusioner 8.360 0 0 0 0

Nyt Budget

Nyt Budget



2017
Realiseret Budget ØR3 2019 2020 2021 2022

Artskonto hierarki 1001 Resultatopgørelse
Delregnskab.Delregnskabnr. (Flere elementer)
Tid Budget.Kalenderår (Flere elementer)
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51501 DTAP 0 0 0 0 0
51601 Anden løn ‐133.023 0 0 0 0
51701 Rejser, hotel og forplejning ‐52.652 ‐55.000 ‐55.000 ‐55.000 ‐55.000 ‐55.000
51702 Kompetenceudvikling, egne medarbejdere ‐18.270 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000
51703 IT og telefoni ‐161.553 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000 ‐85.000
51704 Tjenestebil ‐446 0 0 0 0
51705 Anden drift ‐53.601 ‐38.000 ‐38.000 ‐38.000 ‐38.000 ‐38.000
52101 Strategi ‐457 0 0 0 0

2. Tilskud til eksterne ‐84.911 ‐78.931 ‐7.889.800 ‐7.706.344 ‐7.526.557 ‐7.526.557
19615 Infrastruktur‐driftstilskud ‐7.468.000 ‐7.350.800 ‐7.167.344 ‐6.987.557 ‐6.987.557

53311 Infrastrukturpuljen ‐7.468.000 ‐7.350.800 ‐7.167.344 ‐6.987.557 ‐6.987.557
19616 Forsendelsesomkostninger Fælles ADM ‐1.337.132 ‐939.000 ‐539.000 ‐539.000 ‐539.000 ‐539.000

3. IT‐systemer ‐93.979 ‐33.283 ‐6.444.800 ‐6.798.550 ‐6.744.800 ‐6.798.550
19611 Ø&B Økonomisystemer‐IT ‐2.926.830 ‐3.194.000 ‐3.025.000 ‐3.025.000 ‐3.025.000 ‐3.025.000

52302 Navision ‐1.680.528 ‐1.600.000 ‐1.715.000 ‐1.715.000 ‐1.715.000 ‐1.715.000
52303 AURUS ‐468.677 ‐469.000 0 0 0 0
52304 IndFak ‐369.241 ‐490.000 ‐395.000 ‐395.000 ‐395.000 ‐395.000
52305 Webshop ‐4.846 ‐15.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000
52306 CWT ‐20.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000
52308 NS‐STADS 0 0 0 0
52309 ARS 0 0 0 0 0
52310 Dibs EG Bolig ‐16.910 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000
52311 ProMark ‐304.128 ‐315.000 ‐320.000 ‐320.000 ‐320.000 ‐320.000
52330 CM (ny webshop) ‐62.500 0 0 0 0
52332 RejsUD ‐280.000 ‐565.000 ‐565.000 ‐565.000 ‐565.000

19612 BI‐IT ‐123.106 ‐190.000 ‐169.800 ‐223.550 ‐169.800 ‐223.550
52320 Licenser ‐123.106 ‐190.000 ‐169.800 ‐223.550 ‐169.800 ‐223.550

19613 Infrastruktur‐IT ‐1.028.523 ‐2.874.000 ‐2.799.000 ‐3.099.000 ‐3.099.000 ‐3.099.000
52311 Dalux (en del af infrastrukturpulje) ‐180.000 ‐180.000 ‐190.000 ‐190.000 ‐190.000 ‐190.000
52312 TV fælles (del af Infrastrukturpulje) ‐153.983 ‐153.000 ‐153.000 ‐153.000 ‐153.000 ‐153.000
52313 Adgangskort (del af Infrastrukturpulje) ‐430.000 ‐430.000 ‐430.000 ‐430.000 ‐430.000
52314 Videoovervågning (del af Infrastrukturpulje) ‐27.479 ‐175.000 ‐175.000 ‐175.000 ‐175.000 ‐175.000
52315 Energy Key (del af Infrastrukturpulje) ‐512.704 ‐590.000 ‐650.000 ‐650.000 ‐650.000 ‐650.000
52317 Kunstkonservering (del af Infrastrukturpulje) ‐79.050 ‐86.000 ‐86.000 ‐86.000 ‐86.000 ‐86.000
52318 Citrix licens, teknisk software ‐75.307 ‐115.000 ‐115.000 ‐115.000 ‐115.000 ‐115.000
52319 CTS (del af Infrastrukturpulje) ‐1.145.000 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐1.000.000 ‐1.000.000
52321 Adgangskontrol 0 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000
52322 IOT, MS Azure og Bi 0 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000

19614 Digitalpost‐IT (del af ForsendelseVD) ‐58.590 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000
52321 Digital post (del af Forsendelse VD) ‐58.590 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000

21913 Indkøb – IT ‐305.686 ‐415.000 ‐371.000 ‐371.000 ‐371.000 ‐371.000
52341 Indkøbsanalysesystem ‐295.546 ‐339.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000
52342 SKI abonnement ‐10.140 ‐11.000 ‐11.000 ‐11.000 ‐11.000 ‐11.000
52343 Nyt udbudssystem fra 2018 ‐65.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐60.000

4. Særlige VD‐opgaver ‐633.793 ‐270.628 ‐560.300 ‐553.244 ‐546.329 ‐446.329
19617 Økonomisystemer‐særlig drift ‐6.971 ‐12.500 ‐12.500 ‐12.500 ‐12.500 ‐12.500

54202 Navision ‐1.213 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500
54203 AURUS og RejsUd ‐1.540 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500
54204 IndFak ‐1.609 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500
54205 Webshop ‐1.724 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500
54208 NS‐STADS 0 0 0 0
54210 ProMark ‐886 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500 ‐2.500

19618 Regnskab ‐ særlig drift ‐307.633 ‐445.000 ‐447.800 ‐440.744 ‐433.829 ‐333.829
54220 Dibs EG Bolig ‐108 20.000 0 0 0 0
54221 Må ikke anvendes 0 0 0 0 0
54222 Rykkere og rente fra debitorer 110.229 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000
54223 Tekniske Poster Regnskab 1.414 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000
54224 Tekniske poster ‐  til udligning BALANCE 3.900 0 0 0 0
54225 Dibs ‐25.383 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000
54226 EG Bolig 26.212 0 0 0 0
54227 Bankgebyrer ‐390.530 ‐360.000 ‐292.800 ‐285.744 ‐278.829 ‐278.829
54228 Kursreguleringer ‐24.003 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 50.000
54229 Renteudg. og rykkergebyrer ‐9.365 ‐25.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐25.000

19753 Bygningsøkonomi og jura ‐ særlig drift ‐63.688 ‐120.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
54240 Forsikringsskader/erstatninger 0 0 0 0 0
54241 Postbiler el. relateret hertil ‐63.688 ‐120.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
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22584 ØB Særlige VD‐opgaver 203.429 306.872 0 0 0 0
93701 Primobevilling 353.429 306.872 0 0 0 0
93711 Tillægsbevilling, midlertidig ‐150.000 0 0 0 0

24214 Budgetregulering ØB 4. S VD 0 0 0 0 0
51705 Anden drift 0 0 0 0 0

5. Særlige konsulentydelser 773.282 382.348 ‐2.695.000 ‐2.675.000 ‐2.675.000 ‐2.675.000
19619 Økonomisystemer udvikling ‐ konsulent ‐1.354.437 ‐1.365.000 ‐1.100.000 ‐1.100.000 ‐1.100.000 ‐1.100.000

55202 Navision ‐812.972 ‐1.050.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000 ‐850.000
55203 AURUS 0 0 0 0 0
55204 IndFak ‐9.978 0 0 0 0
55205 Webshop 0 0 0 0 0
55206 CWT 0 0 0 0
55208 NS‐STADS ‐71.591 ‐75.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000
55211 ProMark ‐444.273 ‐240.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000
55213 REJSUD2 ‐2.286 0 0 0 0
55230 CM (ny webshop) ‐13.337 0 0 0 0

19620 Økonomi, Revision og Rådgivning ‐ konsulent ‐760.798 ‐920.000 ‐950.000 ‐950.000 ‐950.000 ‐950.000
55211 Års Revision ‐557.934 ‐650.000 ‐650.000 ‐650.000 ‐650.000 ‐650.000
55212 Revision, STÅ ‐128.630 ‐70.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
55216 Rådgivning, løbende ‐46.731 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
55218 Revision, IT‐sikkerheds ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
55219 Bistand til HE vedr. Inst. for Klinisk Med. ‐27.503 0 0 0 0

19621 BI‐Konsulent ‐174.400 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000
55216 Rådgivning, løbende ‐174.400 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000

19622 Indkøb ‐ Konsulent ‐193.403 ‐200.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000 ‐300.000
55215 Advokatbistand ‐139.215 ‐50.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000 ‐200.000
55216 Rådgivning, løbende ‐54.188 ‐150.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000

19928 Regnskab ‐ Konsulent ‐154.608 ‐125.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000
55216 Rådgivning, løbende ‐154.608 ‐125.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000

19945 Bygningsøkonomi og jura ‐ Konsulent ‐171.100 ‐50.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
55215 Advokatbistand ‐171.100 ‐50.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000 ‐100.000
55217 Digitalpost, Strålfors konsulent 0 0 0 0 0

21915 RejsUD ‐100.000 ‐20.000 0 0 0
55231 Udgifter ‐100.000 ‐20.000 0 0 0
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