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Dagsorden  
 
Lars Bo Nørgaard  
 
Dato: 12. december  2019  

 

Sid e  1 / 1  

AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  28. januar kl. 13.00-14.30 
Mødested:  1918-129 IT-Undervisningslokale 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte 

Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh  
Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, 
Lars Bo Nørgaard,  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Opfølgning på referat fra møder den 14. november 2019  
Link til referat af møde den 14. november 2019 

./. Referat af møde den 14-11-2020 
 
3. Orientering fra formand og næstformand  

Orientering om mødet i ASU 24. oktober 2019 
Orientering om personale. 

 
4. Lønforhandlingsproces 2020  
./. Bilag 1: Overordnet tidsramme for lønforhandling 2020 
./. Bilag 2: Sagsfremstilling 
 
5. Høring af Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 

ØB er som udgangspunkt ikke høringsberettiget iht. høringsbrevet, men ØB har 
mulighed for at komme med input. 

./. Bilag 1: Høringsbrev Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 

./. Bilag 2: Udkast Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 
 
6. Økonomi 
 Herunder foreløbig regnskab for 2019 og budget 2020 
./. Bilag: ØB budgetindmelding B20-23 
 
7. Orientering til medarbejderne  

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

8. Eventuelt  

https://medarbejdere.au.dk/institutter/lsu-lokalt-samarbejdsudvalg/
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Referat 
 

Lars Bo Nørgaard 

 

Dato: 22. november 2019 

 

Side 1/2 

AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  14. november 2019 kl. 10.45-12.00 
Mødested:  1918-129 IT-Undervisningslokale 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov, Charlotte 

Lyngholm, Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh  
Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling og Lars Bo Nørgaard 

Afbud: Marianne Maria Larsen 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på referat fra møder den 29. august 2019  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Orientering fra formand og næstformand  

Anders orienterede om ASU 24. oktober 2019, hvor en AU forsker deltog ang. em-

net ”Den administrative elite på universiteterne – hvor bevæger administrationen 

sig hen?” 

Charlotte bemærkede, at Bygninger på baggrund af APV’en har afholdt et semi-

nar. Bygninger har bl.a. nogle udfordringer, der ikke er blevet bearbejdet efter or-

ganisationsændringen, herunder gennemsigtighed på tværs i afdelingen og rum 

til vidensdeling mv. Seminaret har affødt positiv feedback fra medarbejderne. 

Niels Jørgen oplyste, at ny funktionschef for Bygningssekretariatet starter den 01-

12-2019. Der er indkaldt 5 kandidater til samtale på stillingen som teamleder for 

Rejsegruppen; stillingen forventes besat pr 01-02-2020.      

 

4. Økonomi  

Niels Jørgen oplyste, at overordnet ser alt fint ud mht. ØB’s ØR3 og budget 2019 

ser ud til at holde. 

På næste møde afsættes tid til længere drøftelse af ØB’s budget for 2020, der pt. 

ser ud til at lande fornuftigt.  

 

5. Evaluering af LSU’s arbejde  

Anders tog afsæt i et redskab til evaluering af samarbejdsudvalgets arbejde, der er 

udarbejdet af det statslige Samarbejdssekretariatet.  

LSU’s medlemmer evaluerede efterfølgende LSU med afsæt i temaerne 

 SU’s evne til at fornemme hvad der rører sig i organisationen 

 Samarbejdet i SU 

 Organisering af SU’s arbejde og procedurer 

 Synliggørelse af resultaterne af SU’s arbejde. 

Pkt. 2 Bilag

https://www.samarbejdssekretariatet.dk/evaluering/
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Referat 
 

Lars Bo Nørgaard 

 

Dato: 22. november 2019 

 

Side 2/2 

I den efterfølgende diskussion var der enighed om, at det er vigtigt, at LSU ikke er 

en ”hemmelig klub”, men er åben over for medarbejderne.   

Anders gennemgik efterfølgende slides om SU’s formål og vilkår, herunder bl.a. 

om SU som et dialogforum og SU’s informationspligt. 

Projektet ”Det gode samarbejde” fra 2015-2016 viste, at SU’er med succes i deres 

samarbejdsformer har fokus på 

 At indrette møderne bedst muligt i forhold til at skabe dialog 

 At give plads til at styrke det relationelle 

 At håndtere evt. asymmetri i viden og kompetencer mellem medlem-

merne 

 At se og udnytte evt. konflikter konstruktivt. 

Med afsæt i Samarbejdssekretariatets ”10 læringsindsigter” gennemførte udval-

gets medlemmer øvelsen ”Hvad vil vi forbedre/give mere fokus i LSU?” 

Opfølgningen på øvelsen viste en gennemgående enighed om at fastholde eller 

øge fokus på indsigterne: 

 SUcces når SU er proaktiv og synlig i organisationen. F.eks. ved at spørge 

de ansatte, hvad der vil være relevant for det, at SU drøfter 

 SUrt når SU ikke får inddraget baglandet/medarbejderne før og efter mø-

derne, men lever isoleret.   

Niels Jørgen kvitterede for Anders’ indlæg.  

Inden næste LSU-møde vil Niels Jørgen drøfte med TR’erne, hvordan der skal 

arbejdes med ovenstående. 

 

6. Orientering til medarbejderne  

Intet til dette punkt. 

 

7. Eventuelt  

Vakanceperiode ved fratrædelser 

Anders gjorde opmærksom på, at der ofte er en vakanceperiode mellem en med-

arbejders fratrædelse og ansættelse af en ny; ledelsen skal være opmærksom på, 

at dette medfører, at nogle medarbejdere bliver arbejdsmæssigt belastet. 

Niels Jørgen noterede sig dette, der evt. kan drøftes på et kommende møde.    

 

Referat godkendt den 11-12-2019 
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Overordnet tidsramme for lønforhandling 2020 
 

 
Indenfor nedenstående overordnede tidsramme tilrettelægges den lokale proces for lønforhandlingen. 
 

Tidspunkt Aktivitet 

December 2019 Universitetsledelsen fastlægger lønforhandlingsbudget for lønforhandling 2020 ef-
ter drøftelse i HSU. 

Januar-februar 2020 Lokal tilrettelæggelse af lønforhandlingsprocessen (forberedelse i SU-systemet) 
herunder bl.a.,  

- Fastlæggelse af forberedelsesperioden 
- Fastlæggelse af forhandlingsperioden  
- Fastlæggelse af proces for tilbagemelding af forhandlingsresultat til med-

arbejderne 

3.– 24. februar 2020 

 

Periode hvor medarbejderne kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen og 
hvor selvforhandlere kan bede om forhandling 
 
Frist: 24. februar 2020 

Februar – juni 2020 

 

Forberedelses- og forhandlingsperiode  

Der afsættes lokalt god tid til forberedelsen. Når de forhandlende ledere og tillids-
repræsentanter er klar, går lønforhandlingerne i gang. Forhandlingsperioden kan 
således variere fra område til område. 

Tilbagemelding af forhandlingsresultat til medarbejderne sker i overensstemmelse 
med den proces, som er fastlagt lokalt i SU-systemet.  

Udbetaling af aftalte lønforbedringer sker i umiddelbar forlængelse heraf. 

Efter lønforhandlingen er af-
sluttet  

Evaluering af lønforhandlingen, herunder drøftelse og evt. fastsættelse af kriterier 
for lønforhandling 2021. 

 
 

Lønforhandling 2020 

 
 

Side 1/1 

Pkt. 4 Bilag 1



 
 

    

AARHUS UNIVERSITET 

Sagsfremstilling 

Dato: 21. januar 2020 
Side 1/2 

 

Mødedato:  28. januar 2020 
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 2020 

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 3. februar starter lønforhandlingsproces 2020. Forhandlingen vedrører perioden 1. april 2019 til 31. 
marts 2020. Tillæg gives med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020.  
Der er vedtaget en fælles lønforhandlingsproces og tidsplan for hele AU. Ifølge denne kan medarbejderne 
fremsende ansøgning om lønforbedring i perioden 3. til 24. februar 2020, og forhandlingsresultatet skal fo-
religge senest den 15. maj 2020. 
 

Proces i Økonomi og Bygninger 

03.02 – 24.02 Ansøgningsperiode 

03.03 – 12.03 Forberedende møder mellem funktionschefer og vicedirektøren 

23.03 – 27.04 Lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne 

15.05 Alle ansøgere modtager brev om forhandlingsresultatet via deres e-boks. 
Forhandlingsresultat sendes til HR. 

18.05 eller kort tid 
herefter 

Medarbejdersamtaler omkring forhandlingsresultatet 

Maj/juni/juli Medarbejdere, hvor ansøgning om lønforbedring er imødekommet, modtager brev 
fra HR via deres e-boks. 
Lønforbedringerne kommer til udbetaling med virkning fra den 1. april 2020 (tilba-
gevirkende kraft er kun gældende for tillæg) 

Maj-september 
2020 

Lønforhandlingsprocessen evalueres, herunder drøftelse og fastsættelse af kriterier 
for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 

 
Kriterier til brug for lønforhandlingerne blev vedtaget på LSU mødet den 23. maj 2019. Kriterierne er tidli-
gere udmeldt til medarbejderne, og er ligeledes indskrevet i orienteringsbrevet til medarbejderne. 
 
Ansøgning om lønforbedring foregår elektronisk. 
 
 
 

Pkt. 4 Bilag 2
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Sagsfremstilling 

Dato: 21. januar 2020 
Side 2/2 

 

I modsætning til processen i 2019: 
 Økonomi og Bygninger udarbejder breve til alle ansøgere, så de får besked om resultatet på samme 

dato. 
 Breve sendes til ansøgere via deres e-boks (Såfremt enkelte er undtaget krav om e-boks, udleveres 

brevet til ansøgeren af nærmeste chef) 
 HR’s breve om lønforbedringer sendes via medarbejdernes e-boks 

 

Kommunikation 

Orientering om lønforhandlingsprocessen udsendes via mail og medarbejderportalen. 

Sagsbehandler 

Marianne Maria Larsen 

Involvering 

- 

Tidsfrist 

29. januar 2020 af hensyn til udsendelse af orienteringsbrev den 31. januar 2020. 
 

Bilag 

Orienteringsbrev til medarbejderne i Økonomi og Bygninger om lønforhandling 2020. 
Resultatbrev ved tillæg. 
Resultatbrev ved engangsvederlag. 
Resultatbrev ved afslag på lønforbedring. 
Referat fra LSU den 23. maj 2019, hvor lønforhandling 2019 blev evalueret. 
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AARHUS UNIVERSITET 

 
Medarbejderne i Økonomi og Bygninger 

Lønforhandling 2020 

Den 3. februar starter lønforhandlingsproces 2020. Forhandlingen vedrører perioden 

1. april 2019 til 31. marts 2020. Tillæg gives med tilbagevirkende kraft fra 1. april 

2020.  

 

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

kan medarbejderne fremsende ansøgning om lønforbedring i perioden 3. til 24. fe-

bruar 2020. Efterfølgende går lønforhandlingerne i gang. Forhandlingerne i Økonomi 

og Bygninger skal være afsluttet senest den 27. april 2020. 

 

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 24. februar 2020. 

 

Den videre proces for forhandlingsforløbet inden for Økonomi og Bygninger: 

 

Proces i Økonomi og Bygninger 

03.02 – 24.02 Ansøgningsperiode 

03.03 – 12.03 Forberedende møder mellem funktionschefer og vicedirektøren 

23.03 – 27.04 Lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne 

15.05 Alle ansøgere modtager brev om forhandlingsresultatet via deres 
e-boks. 
Forhandlingsresultat sendes til HR. 

18.05 eller kort tid 
herefter 

Medarbejdersamtaler omkring forhandlingsresultatet 

au457724
Maskinskrevet tekst
Bilag 1
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Maj/juni/juli Medarbejdere, hvor ansøgning om lønforbedring er imødekom-
met, modtager brev fra HR via deres e-boks. 
Lønforbedringerne kommer til udbetaling med virkning fra den 1. 
april 2020 (tilbagevirkende kraft er kun gældende for tillæg) 

Maj-september 
2020 

Lønforhandlingsprocessen evalueres, herunder drøftelse og fast-
sættelse af kriterier for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 

 

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

LSU mødet i Økonomi og Bygninger den 23. maj blev kriterierne fra 2019 evalueret, og 

der var enighed om at genanvende kriterierne til næste lønforhandlingsrunde.  

Kriterierne for lønforhandling 2020 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. 

 

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. 

 

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.  
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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 0,5 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 3. februar 2020. 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 24. februar 2020. 

 

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 15. maj 2020 (i modsætning til tid-

ligere år vil det ske via e-boks – er man undtaget kravet om e-boks udleveres brevet af 

nærmeste chef). 

 

Den 18. 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 2020 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, kan jeg fortælle 
dig, at du er blevet tildelt nedenstående: 
 
Kvalifikationstillæg på kr. xx.xxx plus pension. 
 
med følgende begrundelse: 
 
Kriterie… 
 
Ved deltidsansættelse reduceres tillægget i overensstemmelse med deltidsbrøken.  
 
Tillægget er angivet i marts 2012-niveau, og er pensionsgivende. Tillægget gives 
med virkning fra 1. april 2020. 
 
Jeg vil meget gerne uddybe begrundelsen, hvis du ønsker det, og er til rådighed for 
en personlig samtale mandag den 18. 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. 
 
I løbet af maj-juli 2020 vil du fra HR ligeledes modtage et brev om resultatet af 
lønforhandling 2020.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Navn funktionschef 
stilling 
 

au457724
Maskinskrevet tekst
Bilag 2



 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS UNIVERSITET 

Kopi til: 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen 
Tillidsrepræsentant Navn på TR 
HR Partner Kristina Aabling 
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[Navn og Adresse - brug F11 til at gå fra et felt til det næste.] 

Resultat af lønforhandling 2020 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, kan jeg fortælle 
dig, at du er blevet tildelt nedenstående: 
 
Engangsvederlag på kr. xx.xxx. 
 
med følgende begrundelse: 
 
Kriterie… 
 
Beløbet er angivet i aktuelt niveau, og ikke er pensionsgivende. 
 
Jeg vil meget gerne uddybe begrundelsen, hvis du ønsker det, og er til rådighed for 
en personlig samtale mandag den 18. 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. 
 
I løbet af maj-juli 2020 vil du fra HR ligeledes modtage et brev om resultatet af 
lønforhandling 2020.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Navn funktionschef 
stilling 
 
Kopi til: 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen 
Tillidsrepræsentant Navn på TR 

au457724
Maskinskrevet tekst
Bilag 3
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HR Partner Kristina Aabling 
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[Navn og Adresse - brug F11 til at gå fra et felt til det næste.] 

Resultat af lønforhandling 2020 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 2020. 
 
Jeg vil meget gerne give dig en begrundelse for beslutningen, hvis du ønsker det, 
og er til rådighed til en personlig samtale mandag den 18. 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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Referat  
 
Lars Bo Nørgaard  
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Mødedato:  23. maj 2019 kl. 11.15-12.00 
Mødested:  1918-129 IT-Undervisningslokale 
Mødeemne:  LSU Økonomi og Bygninger 
 
Deltagere:  Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Charlotte Lyngholm, Michael 

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

Afbud:  Anette Svejstrup 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Opfølgning på referat fra møder den 24. januar og 21. marts 2019  
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Orientering fra formand og næstformand  

Anders oplyste, at der er afholdt fælles ASU/AMU-møde den 20. maj 2019 ang. 
APV. Nogle af de samme emner som i ØB blev drøftet, men hertil også drøftelser 
af administrative systemer og ytringsfrihed. Referatet forventes at foreligge i  
uge 22.  
Niels Jørgen oplyste, at der er opslået en teamlederstilling i Bygningssekretaria-
tet. Der er tale om stillingen, hvor Michael Viby Rasmussen pt. er konstitueret. 
Berit Kornbæk Boisen har fået nyt job og forlader AU. Der arbejdes pt. på udar-
bejdelse stillingsopslag, rammerne for overgangsperioden, og den nuværende or-
ganisering får et ”servicetjek”. Stillingen forventes slået op efter sommerferien.   
Adspurgt om processen oplyste Niels Jørgen, at den nuværende organisering 
drøftes med Berit med henblik på fastlæggelse af profil på den person, som søges 
til stillingen, og om der skal ændres i opgavesnittet. Der vil blive nedsat et ansæt-
telsesudvalg, som skal komme med input til den kommende lederes profil. 
Teamleder i Kreditor, Erik P. Nielsen har sagt sin stilling op. Arne udarbejder 
plan for processen, hvor der også gennemføres et servicetjek. Ny teamleder for-
ventes på plads den 01-11-2019. 
Campus 2.0 organisationsændringen i BYG er godkendt i Universitetsledelsen 
som en del af det samlede set up af Campus 2.0. ØB har fået tilført kr. 0,5 mio.  
årligt, der var afsat til programlederstilling, som varetages af Charlotte. 

 
4. Evaluering af proces for lønforhandling 2019 samt vedtagelse af  

kriterier for 2020  
Der var enighed om, at processen er forløbet fint, stemningen har været god og 
materialet fra HR var fint. 
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Brevet blev i nogle tilfælde udleveret torsdag eftermiddag, hvilket ikke var hen-
sigtsmæssigt, da fredag var en helligdag; brevet burde i alle tilfælde være udleve-
ret om formiddagen, da der var medarbejdere, som gik tidligere hjem den pågæl-
dende dag. 
Marianne undersøger muligheden for at udsende brevet til medarbejdernes  
e-Boks. 
Alternativt skal brevene udleveres om morgenen, så der er bedre mulighed for at 
aftale møde med tillidsmand eller leder. 
Michael foreslog, at leder ”prikker” medarbejdere, hvor der foretages lederindstil-
linger og medarbejder anmodes om også selv at udarbejde en ansøgning, således 
at der forligger ansøgning fra såvel medarbejder som leder.   
Prikket skal ske med en bemærkning om, at det er en forhandling, og der således 
ikke er nogen garanti for en lønforbedring selvom der udarbejdes en lederindstil-
ling. 
Det blev vedtaget, at 2019 kriterierne også anvendes i 2020. 
Marianne udarbejder intern nyhed om resultat af lønforhandlingerne og videre-
førelse af kriterierne. 
 

5. Budget og regnskab  
ØB’s regnskab for 2018 på løn og kontorhold er i balance.  
Michael spurgte på mindreforbruget på kr. 125.000 på RejsUd? 
Niels Jørgen oplyste, at dette skyldes mindre licensudgifter end forventet pga 
tidsforskydning. Rejsud er taget lidt senere i brug end forventet. 
Anders spurgte ind til posten særlige konsulentydelser; forventes forbruget at 
være nogenlunde stabilt? 
Niels Jørgen oplyste, at budget-19 er nogenlunde på niveau med budget-18.  
Posten dækker blandt andet over indkøb af konsulentydelser i enhederne i AU 
ØB, herunder ekstern revision, Navision, BI-systemer o.lign. 
Økonomirapport 1 afspejler en forventning om, at budgettet holder. For første 
gang har ØB modtaget midler fra direktørpuljen over en 2-årig periode til imple-
mentering af E-handel. 

 
6. Orientering til medarbejderne  

• Intern nyhed om resultat af lønforhandlingerne og videreførelse af kriteri-
erne (jf. pkt. 4) 

 
7. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 
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Til høringsparterne: 
• Fakulteterne 
• Institutterne 
• Akademiske råd 
• Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum 
• HSU, HAMU, FSU og ASU 
• LEA 
• AU’s bæredygtighedsnetværk 
 

Høring af Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 

Aarhus Universitets klimastrategi for 2020-2025 sendes hermed i høring hos universi-
tetets medarbejdere og studerende. 
 
En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og studerende har bidraget til klimastra-
tegien, og strategien er endeligt udarbejdet efter drøftelser i universitetsledelsen og be-
styrelsen. 
 
Universitetets første klimastrategi   
Aarhus Universitets bestyrelse har med opbakning fra universitetsledelsen besluttet, at 
universitetet skal have en klimastrategi. Bestyrelsen og universitetsledelsen er ikke 
alene om at mene, at universiteterne skal gå forrest på denne dagsorden. Det har for-
skere og studerende verden over efterspurgt. 
 
Klimastrategien understøtter universitetets strategi for 2025 og sætter ambitiøse mål 
for at fremme en bæredygtig udvikling i universitets drift. Klimastrategien indeholder 
overordnede mål for at reducere universitetets klimaaftryk og fire indsatsområder; 
bygninger, transport, indkøb og affald. For hvert indsatsområde fremgår mål og ind-
satser.  
 
Den videre proces 
Fakultetsledelserne koordinerer høringsprocessen på fakulteterne og indsender ét 
samlet høringssvar fra hvert fakultet. Institutledelserne koordinerer tilsvarende på in-
stitutniveau og formidler høringsinput til fakultetsledelserne i ét samlet høringssvar. 
  
Alle høringssvar vil blive offentliggjort på Aarhus Universitets bæredygtighedsside 
au.dk/sustainability efter høringsperioden.  
 
Bestyrelsen vil på sit møde den 1. april 2020 behandle Aarhus Universitets klimastra-
tegi 2020-2025, hvorefter strategien forventes at træde i kraft.  
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AARHUS UNIVERSITET 

Deadline for høringen er den 3. marts kl. 09.00. Høringssvarene bedes sendt til 
rector@au.dk. 
 
Det vedlagte høringsmateriale samt information om den videre proces kan også findes 
på siden m.au.dk/klimastrategi. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent 
ved Universitetsledelsens Stab, Susanne Søes Hejlsvig sush@au.dk. 
 
Jeg ser frem til at modtage jeres høringssvar og til det videre arbejde med universite-
tets kommende klimastrategi. 
 
På vegne af universitetsledelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Brian Bech Nielsen 
Rektor 

mailto:rector@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/klimastrategi/
mailto:sush@au.dk
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Aarhus Universitet har som mål at blive CO2-neutral i 2040. Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 

35% sammenlignet med 2018, og målet for 2030 er at reducere universitetets CO2-udledning med 57% sammenlignet med 

2018. Med denne ambitiøse målsætning lever universitetet op til Parisaftalen samt regeringens målsætning om at reducere 

CO2-udledningen med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.

mål
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i 2025 på 

35% Udk
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• Bygninger

• Indkøb

• Transport

• Affald

Forord

Vi står over for en vigtig opgave, hvor verden påvirkes af betydelige klimarelaterede udfordringer, med samfundsmæssige, 

miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Her spiller Aarhus Universitet en vigtig rolle. Universitetets kerneopgaver er at 

levere forskning, forskningsbaserede uddannelser og rådgivning af høj, international kvalitet. Universitetet vil gennem sine 

kerneopgaver bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer så som klimaforandringerne. 

Udover at bidrage via universitetets kerneopgaver vil Aarhus Universitet reducere sit klimaaftryk og fremme en bæredygtig 

udvikling i driften af universitetet. Universitetet har sat et ambitiøst mål for at leve op til regeringens målsætning om 70% 

reduktion i perioden 1990-2030, samt målsætningen i Parisaftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til under 

2 grader, og arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader i 2030. På nationalt plan er der sket en reduktion 

på 29% i 2017 ift. 1990 (*Energistyrelsen, 2019 : 55). Aarhus Universitet har derfor et mål om at reducere sit klimaaftryk med 

35% i 2025 ift. 2018 og med 57% i 2030 ift. 2018. Endvidere vil universitetet arbejde hen i mod at blive klimaneutral i 2040. 

Klimaneutralitet er dog forudsat, at det er muligt for universitetet at benytte virkemidler som klimakompensation.

Denne klimastrategi er et supplement til universitetets overordnede strategi for 2020-2025. Aarhus Universitet bidrager til at 

indfri FN’s verdensmål via sine kerneaktiviteter. I denne strategi er der et særligt fokus på, hvordan universitetet ved at 

reducere sit klimaaftryk kan bidrage til at imødekomme verdensmål nr. 13, Klimaindsats.

Målsætningerne om 35% reduktion i 2025, 57% i 2030 og klimaneutralitet i 2040 dækker over det, der kaldes scope 1 og 

2, samt dele af scope 3. Scope 1 og 2 er universitetets direkte udledning ved eksempelvis forbrænding af olie, gas, benzin 

og diesel, og indirekte udledning ved forbrug af el, varme, damp og køling. Alle andre kilder til udledning udgør scope 3, 

eksempelvis udledning fra indkøb, byggeri, flytransport og landbrugsdrift. I universitetets målsætninger indgår også flytransport 

og landbrugsdrift. Disse kilder er medtaget i de overordnede målsætninger, da vi ved, at det er kilder, der medfører en relativ 

stor udledning på Aarhus Universitet.

Klimastrategien indeholder mål og indsatser på fire områder: 

*Basisfremskrivning 2019 udarbejdet af Energistyrelsen: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf
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Bygninger, transport og indkøb er de områder, hvor universitetet forventer det største potentiale for at reducere universitetets 

klimaaftryk, mens affald primært er valgt af miljømæssige hensyn. 

For at kunne lykkes vil universitetet involvere medarbejdere og studerende, som gennem deres daglige adfærd skal udleve 

strategien. Aarhus Universitet har en stor gennemstrøm af studerende, medarbejdere og gæster i løbet af en dag og har herved 

også et stort ansvar for at understøtte en klimavenlig adfærd på universitetets campusområder.

Strategien skal implementeres på en måde, så universitetet fortsat understøtter forskning, uddannelse og rådgivning af højeste 

kvalitet - også inden for områder, der kræver energitunge laboratorier, datacentre, landbrugsmaskiner, forskningsskib mm., og 

på en måde der sikrer, at universitetets medarbejdere fortsat kan udveksle viden med internationale kollegaer.

Aarhus Universitets klimaaftryk opgøres og følges i et årligt klimaregnskab. Klimaregnskabet for 2018 fungerer som baseline for 

universitetets overordnede målsætning. Det indeholder universitetets klimaaftryk fra scope 1 og 2, samt et appendix med dele 

af scope 3. Klimaregnskabet skal udvikles, så det på sigt indeholder alle de væsentligste kilder til universitetets CO2-udledning. 

I takt med at vi får bedre indsigt i klimaaftrykket fra forskellige kilder i scope 3, kan der være behov for også at definere mål 

og indsatser for disse områder, fx for universitetets landbrugsdrift, som vi allerede nu kan se, sætter et betydeligt klimaaftryk. 

Klimastrategien løber i perioden 2020-2025. I forlængelse af strategien udarbejdes handleplaner for, hvordan mål og delmål 

indfries. Der vil løbende blive fulgt op på mål og handleplaner. Ikke alle løsninger kendes endnu, dem skal universitetets forskning 

bidrage til at finde. Aarhus Universitet vil være med til at vise vejen ved at eksperimentere med nye løsninger og igangsætte de 

nødvendige initiativer til at nå målet om at reducere universitetets CO2-udledning med 35% i 2025 sammenlignet med 2018.Udk
as
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BAggrund
Aarhus Universitet har allerede iværksat mange tiltag for at reducere ressourceforbruget i driften af universitetet. Derfor er 

energiforbruget per årsværk reduceret med 20% siden 2006. Dette på trods af, at universitetet har udviklet sig i retning af at 

have mere energitunge forskningsområder. Selv om Aarhus Universitet er nået langt, skal universitetet fortsat gøre en indsats. 

Det ønsker Aarhus Universitet dels at gøre ved at anvende smarte teknologier, understøtte en bæredygtig adfærd hos brugerne 

af universitetets bygninger, dels bruge universitetet som living lab og give studerende og forskere mulighed for at benytte 

Aarhus Universitet som case.

indsAtsområde 
Bygninger

Aarhus universitet vil reducere sin Co2-udledning i forbindelse med  
nybyggeri, renoveringer samt i drift og anvendelse af bygninger.

·	 Sammenligne	energiforbrug	i	universitetets	bygninger	med	henblik	på	at	finde	potentiale	for	at	reducere	
forbruget

· implementere smart teknologi for at reducere forbruget

· Fremme en bæredygtig adfærd hos studerende og medarbejdere for at reducere forbruget

·	 Overvåge	vandforbruget	for	at	finde	potentiale	for	at	reducere	forbruget

· give forskere og studerende mulighed for at anvende campus som living lab

·	 Afdække	sammensætning	af	universitetets	energiforbrug	og	finde	potentiale	for	et	grønnere	energimiks

mål

delmål

indsAtser

reducere  
energiforbrug i  
universitetets

  bygninger
 med 2% 

årligt

Øge  
andelen  

af vedvarende  
energi i 

universitetets
energiforbrug

reducere 
universitetets  
vandforbrug

dgnB- 
certificere	 

bygninger med 
særligt  fokus  

på klima 

eksperimentere
	med	nye	løsninger	

til at reducere
 universitetets

 klimaaftryk på 
universitetets

 campusområderUdk
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BAggrund
Transport foregår både i dagligdagen til og fra universitetet, og i forbindelse med møder og konferencer i ind- og udland. På 

transportområdet vil universitetet sætte ind på tre fronter:

• Flytransport

• Tjenesterejser i bil

• Medarbejdernes og studerendes transport til og fra Aarhus Universitet 

Det at udveksle viden med internationale kollegaer - eksempelvis via møder, netværk og konferencer - er en væsentlig del 

af forskningsarbejdet. Flytransport udgør i dag en betydelig del af internationale universiteters klimaaftryk. Aarhus Universitet 

vil nedbringe sit klimaaftryk i forbindelse med transport, og vil derfor understøtte medarbejdere i at vælge alternativer til 

CO2-tunge rejser, herunder i højere grad at vælge tog og samkørsel samt virtuelle møder og konferencer frem for flytransport.

Biler forurener både gennem deres brug, men også via deres eksistens. Aarhus Universitet vil nedbringe CO2-udledningen 

i forbindelse med biltransport ved at understøtte, at medarbejdere og studerende oftere vælger alternativer til bilen – det 

gælder såvel for tjenesterejser som transport til og fra universitetet. Universitetetet vil iværksætte tiltag, som gør det lettere 

for medarbejdere og studerende at reducere deres CO2-udledning fra transport. Det gøres ved at reducere antallet af kørte 

kilometer, udfase universitetets diesel- og benzinbiler samt opstille ladestandere til opladning af elbiler på campus. En afledt 

effekt vil være at universitetet ligeledes bidrager til at skabe renere byer.  

indsAtsområde 
transport

Aarhus universitet vil reducere sin Co2-udledning i forbindelse 
med tjenesterejser og i den daglige transport til og fra universitetet.

Fremme andelen  
af medarbejdere  

og studerende  
der anvender  

et bæredygtigt  
transportmiddel  
til universitetet

·	 Gøre	det	mere	attraktivt	for	medarbejdere	at	anvende	virtuelle	mødelokaler

·	 Gøre	det	lettere	for	medarbejdere	at	vælge	tog	til	udvalgte	destinationer

· Øge kapaciteten for cykelparkering på campusområder, så det matcher behovet 

·	 Iværksætte	tiltag	som	gør	det	lettere	for	medarbejdere	og	studerende	at	vælge	et	bæredygtigt	transportmiddel
som	cykel,	offentlig	transport,	elbil	mm.	

udfase  
universitetets  

benzin- og dieselbiler 
inden 2025 og fra 2020 
udelukkende	købe	biler,	

der anvender et 
bæredygtigt brændstof 

reducere  
antallet af biler  

ejet af universitetet 
med 30% i 2025 

ift. 2018

nedbringe  
klimaaftrykket  
fra	flytransport	 
med 30% i 2025 

 ift. 2020

mål

delmål

indsAtser
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BAggrund
Aarhus Universitet ønsker at skærpe sit fokus på bæredygtige indkøb. Universitetet indkøber varer og tjenesteydelser for ca. 1,2 

mia. kr. pr. år. Ved at ændre indkøbsadfærd kan universitetet reducere sit CO2-aftryk. Ud over de direkte effekter af at fremme 

bæredygtige indkøb ønsker Aarhus Universitet at præge markedet og leverandører ved at stille høje krav til bæredygtighed.

Universitetet vil understøtte en helhedsorienteret tilgang til indkøb, hvor påvirkning af klima og miljø skal indgå som et væsent-

ligt parameter på lige fod med eksempelvis anskaffelsespris og social bæredygtighed. Bæredygtighed skal både indtænkes 

i forhold til produktets materiale, affaldsprodukter, holdbarhed, genbrug og levering af produktet.

Aarhus Universitet ønsker også at bidrage til den grønne omstilling i samfundet ved at foretage grønne investeringer og 

udarbejde en grønnere investeringspolitik. Det har ligeledes en afsmittende effekt på markedet.

indsAtsområde 
indKøB

Aarhus	Universitet	vil	reducere	sin	CO2-udledning	i	forbindelse	med	indkøb	af	varer	og	ydelser,	og	vil	præge
	markedet	ved	at	efterspørge	bæredygtige	produkter	og	ydelser	samt	foretage	grønne	investeringer.

sikre længere  
levetid og fremme  
genanvendelse af 

universitetets
	møbler

Foretage	grønne	
investeringer

stille krav til 
kantiner for at 
fremme bære- 
dygtighed og 

reducere  
kantinernes  
klimaaftryk  

reducere  
klimaaftrykket
 ifm. levering  

af varer til  
universitetet

Fremme en  
helhedsorien- 
teret tilgang til
	indkøb	af	varer

 og ydelser

· Gennemgå	indkøbsområder	med	udgangspunkt	i	FN	’s	Verdensmål	med	henblik	på	at	fremme	en 
helhedsorienteret	tilgang	til	indkøb

· indarbejde bæredygtighed som et mere centralt element i aftalen med kantineudbydere, fx ved at stille krav 
om	at	kantinerne	som	minimum	skal	tilbyde	én	ugentlig kødfri	dag,	altid	tilbyde	et	mættende	kødfrit	måltid	
samt	reducere deres madspild

· Justere universitetets investeringspolitik 

mål

delmål
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BAggrund
Aarhus Universitet ønsker i højere grad at anse affald som en ressource, der skal genanvendes. Med ca. 8.000 medarbejdere 

(årsværk), 38.000 studerende og en omsætning på ca. 6,6 mia. kr. årligt produceres der hver dag en betydelig mængde 

affald - årligt ca. 1.200 tons. Aarhus Universitet vil mindske omfanget af affald og øge andelen af affald, der genanvendes. Det 

forudsætter, at der i højere grad sorteres affald på universitetet og gentænkes, hvordan universitetets affald kan genanvendes. 

Aarhus Universitetet har i dag 16 affaldsfraktioner. I storkøkkener sorteres madaffald, IT-afdelinger indsamler og sorterer

elektronik og kabler, laboratorier sorterer særlige typer affald, bygningsdriften sorterer forskellige byggematerialer for sig mm.

Denne finsortering kan dog ikke nødvendigvis mærkes blandt alle universitetets daglige brugere: medarbejdere, studerende

og gæster, som ikke har mulighed for eksempelvis at sortere glas- og plastaffald. Alt affald skal fremadrettet kildesorteres i

minimum fem fraktioner, så eksempelvis dåser, plast, glas og papir kan genanvendes og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 

For at imødekomme målene vil universitetet involvere de daglige brugere og anvende erfaringer fra husholdningerne i Aarhus, 

hvor der kildesorteres. 

indsAtsområde 
aFFald

mål

delmål

indsAtser

Aarhus	Universitet	vil	reducere	mængden	af	affald	samt	øge	andelen	af	affald,	 
der genanvendes og sorteres.

· Indgå	ny	aftale	med	virksomheder,	der	afhenter	universitetets	affald,	for	at	sikre,	at	affaldet	efterfølgende 
håndteres i de fraktioner, som det er sorteret i

· Gøre	en	indsats	for	at	inddrage	medarbejdere,	studerende	og	gæster	for	at	fremme	fokus	på	at	reducere	og 
sortere	deres	affald

· Stille	krav	til	leverandører	ift.	minimering	af	emballage	

reducere mængden  
af	affald,	særligt	mængden	 

af	restaffald

Affaldssortere	i	min.	fem	
fraktioner alle steder blandt 

universitetets daglige brugere 
og fortsat sortere i min. 16
 fraktioner samlet set på 

universitetet

genanvende 40% af 
universitetets	affald	Udk
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t



Aarhus Universitet 

Ndr. Ringgade 1,

8000 Aarhus C

LæS MERE På

https://www.facebook.com/hashtag/ausustainability
www.au.dk/sustainability

Tænk på miljøet inden du printer! 

w

Udk
as

t



ØB B20-23 2019 9251

Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

Opsummering

R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20
Ramme Løn og kontorhold 64.000 66.064 49.597 66.129 65.752 0 65.752 65.219 0 65.219 65.858 0 65.858 66.503 0 66.503
Nettoforbrug Løn og kontorhold -63.982 -66.046 -50.722 -66.118 -65.752 0 -65.752 -65.219 0 -65.219 -65.858 0 -65.858 -66.503 0 -66.503

Overskud/Underskud LK 17 18 -1.125 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramme Fællesomkostninger i alt 18.434 19.029 13.232 17.643 17.275 60 17.335 16.944 60 17.004 16.944 60 17.004 16.944 60 17.004
Nettoforbrug Tilskud til eksterne -8.746 -9.028 -5.529 -8.235 -7.503 -70 -7.573 -7.319 -70 -7.389 -7.319 -70 -7.389 -7.319 -70 -7.389
Nettoforbrug IT systemer -5.618 -5.799 -4.124 -6.497 -6.567 -90 -6.657 -6.485 -90 -6.575 -6.485 -90 -6.575 -6.485 -90 -6.575
Nettoforbrug Særlige VD opgaver -254 -262 175 65 -249 0 -249 -244 0 -244 -244 0 -244 -244 0 -244
Nettoforbrug Konsulentydelser -3.274 -3.380 -1.146 -3.045 -2.956 100 -2.856 -2.897 100 -2.797 -2.897 100 -2.797 -2.897 100 -2.797
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud FO 542 560 2.608 -69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramme Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoforbrug Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud Midl. Digi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overskud/Underskud i alt 560 578 1.482 -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indledning

601. Løn og kontorhold
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 64.000 66.064 49.597 66.129 65.752 0 65.752 65.219 0 65.219 65.858 0 65.858 66.503 0 66.503
Nettoforbrug -63.982 -66.046 -50.722 -66.118 -65.752 0 -65.752 -65.219 0 -65.219 -65.858 0 -65.858 -66.503 0 -66.503

Overskud/Underskud 17 18 -1.125 11 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 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1

2

3

602. Tilskud til eksterne
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 8.328 8.597 6.042 8.057 7.503 70 7.573 7.319 70 7.389 7.319 70 7.389 7.319 70 7.389
Nettoforbrug -8.746 -9.028 -5.529 -8.235 -7.503 -70 -7.573 -7.319 -70 -7.389 -7.319 -70 -7.389 -7.319 -70 -7.389

Overskud/Underskud -418 -431 513 -178 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 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1 70 70 70 70 Ja Opjustering af rammen

2

3

603. IT-systemer
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

2022 2023

Beskrivelse

P/L infrastrukturpulje

2019 2020 2021

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

2018

Der er fin balancen mellem ramme og budget i 2020. I de efterfølgende år, er økonomien mere presset, og der er indregnet budgetreguleringer på ca. 1,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år. Det er 
besparelser, der skal høstes løbende.

Primobudget 2020-23. AU ØB afleverer et B2020 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 af budgettet på 70.000 kr. svarende til ca. 0,5% af ØB's samlede Fællesudgifter i 2020. For BO 2021 til 2023 er budgetterne noget mere presset på Løn og Kontorhold, hvor der er indlæst budgetreguleringer 
på ca. 1,4 mio. kr. hver år. Hvilket altså er besparelser, der skal høstes løbende. 

Pkt. 6 Bilag



Eksisterende ramme 6.720 6.936 4.730 6.307 6.567 90 6.657 6.485 90 6.575 6.485 90 6.575 6.485 90 6.575
Nettoforbrug -5.618 -5.799 -4.124 -6.497 -6.567 -90 -6.657 -6.485 -90 -6.575 -6.485 -90 -6.575 -6.485 -90 -6.575

Overskud/Underskud 1.102 1.138 606 -190 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 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1 30 30 30 30 Ja Opjustering af rammen

2 60 60 60 60 Ja Opjustering af rammen

3

604. Særlige VD-opgaver
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 307 317 196 261 249 0 249 244 0 244 244 0 244 244 0 244
Nettoforbrug -254 -262 175 65 -249 0 -249 -244 0 -244 -244 0 -244 -244 0 -244

Overskud/Underskud 53 54 371 326 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 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1

2

3

605. Særlige konsulentydelser
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 3.079 3.179 2.263 3.018 2.956 -100 2.856 2.897 -100 2.797 2.897 -100 2.797 2.897 -100 2.797
Nettoforbrug -3.274 -3.380 -1.146 -3.045 -2.956 100 -2.856 -2.897 100 -2.797 -2.897 100 -2.797 -2.897 100 -2.797

Overskud/Underskud -195 -201 1.117 -27 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 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1 -100 -100 -100 -100 Ja Nedjustering af rammen

2

3

606. Midlertidige bevillinger
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevillingsindtægt 0 0 0 0 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 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

Beskrivelse

Beskrivelse

AU ØB kan afgive 100 tkr. i rammen til konsulentydelser vedr. Navision.

Navision konsulent

P/L Økonomisystemer

Beskrivelse

P/L licenser Infrastrukturpulje

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse



6.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1

2

3

607. Midl. Digitaliseringsbevil.
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 ved ØR3 Ændringer 2020 ved B20 2021 ved ØR3 Ændringer 2021 ved B20 2022 ved ØR3 Ændringer 2022 ved B20 2023 ved ØR3 Ændringer 2023 ved B20

Eksisterende ramme 0 0 0 0 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 0 0 0 0

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

7.1 Begrundelse for ønskede ændringer

7.2 Ønskede rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Ændring i 2022 Ændring i 2023 Permanent Type
1

2

3

8. Eksterne projekter (DR 4-6)
R2018 i niv. '18 R2018 i niv. '20 R Jan-Sep 19 ØR3 2019 2020 2021 2022 2023

Eksterne tilskud 234 242 197 201 205 209
Øvrige indtægter 0 0
Løn -234 -242 -197 -238 -242 -246 -250
Husleje 0 0
Øvrig drift 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 -37 -37 -37 -250

8.1 Årsager til afvigelse 

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse
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