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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato:  28. maj 2020 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, Dorthe Thomsen, Kristina Aabling, Marianne Maria 

Larsen, Lars Bo Nørgaard 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Opfølgning på referat fra møde den 28. januar 2020  
Link til referat af 28. januar 2020 

 
3. Orientering fra formand og næstformand (10 min) 

Orientering om møder i ASU den 21 april og 25. maj 2020. 
Orientering om personale. 

 
4. Evaluering af proces for lønforhandling 2020 samt vedtagelse af  

kriterier for 2021 (25 min) 
Orientering om den ændrede tidsplan for lønforhandling 2020 samt evaluering af 
proces og vedtagelse af kriterier for 2021.  

./.    Bilag 1: Revideret tidsplan for Lønforhandling 2020 i AU Økonomi og Bygninger 
 ./.   Bilag 2: Sagsfremstilling 
 
5. Budget og regnskab (25 min) 

Jf. referat af mødet den 28-01-2020, herunder 
• Budget pr område i ØB 
• Forventede effektiviseringer i budgetperioden 
• Drøftelse af effektiviseringsmuligheder for de kommende år. 

./.   Bilag   : Budget og regnskab (sagsfremstilling LSU 28. maj 2020) 

./.   Bilag 1: R19 ØB (LSU 28052020) 

./.   Bilag 2: ØR1 2020 ØB (LSU 28052020) 

./.   Bilag 3: Reduktioner ØB 2016-2020_LØB_1 

./.   Bilag 4: Reduktioner ØB 2016-2020_LØB_1 (maj 2020)-1 

./.   Bilag 5: Reduktioner ØB 2016-2020_LØB_2 (maj 2020 - modificeret)_1 

./.   Bilag 6: Reduktioner ØB 2016-2020_LØB_2 (maj 2020 -modificeret+overslagsår) 

./.   Bilag 7: Effektiviseringer (LØB 2019 - LSU nov 2018) 
 
6. 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. 
 

7. Eventuelt  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/Samarbejdsudvalg/LSU/Moedemateriale/2020/200128_LSU_OEB_Referat_Godkendt.pdf
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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, Dorthe Thomsen, Anders Kragh 
Moestrup, Kristina Aabling, Marianne Maria Larsen, Lars Bo Nør-
gaard 

Afbud Tanja Stride 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra møder den 14. november 2019  
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Orientering fra formand og næstformand  

Anders oplyste, at der er afholdt møde i ASU den 17-12-2019. Referat foreligger 
endnu ikke. Mødet omhandlede overvejende status på processen ang. opdeling af 
ST i to fakulteter. 
AC har afholdt opstillings- og valgmøde, hvor Anders blev genvalgt som TR. Der 
blev ikke valgt en suppleant. Medarbejdersiden i ØB LSU konstituerer sig i løbet 
af februar-2020. 
Niels Jørgen oplyste, at den vakante teamlederstilling i Regnskab er besat med til-
trædelse den 01-02-2020. Nye teamleder har bl.a. baggrund som administrati-
onschef på et gymnasium de seneste 10 år. 
Der arbejdes pt på udarbejdelse af en masterplan for administrationen med afsæt 
i et ønske om, at administrationen skal sidde mere samlet geografisk. Arbejdet 
skyldes bl.a., at AU HR; AU IT og resterende del af AU Forskning og Eksterne Re-
lationer forventes at skulle flyttes til anden placering inden for en årrække. Pt. er 
det kun besluttet at udarbejde et plangrundlag. 
Michael oplyste, at Dorthe Thomsen indtræder i LSU som ny HK TR, mens  
Michael er genvalgt.   

 
4. Lønforhandlingsproces 2020  

Niels Jørgen oplyste, at der med afsæt i den overordnede tidsplan for processen 
er udarbejdet udkast til proces for ØB, som er beskrevet sagsfremstillingen. 
Nyt i forhold til 2019 er, at ØB udarbejder breve til alle ansøgere, så de får besked 
om resultatet på samme dato via e-Boks. 
Niels Jørgen udsender information om processen til alle medarbejdere i ØB den 
31-01-2020. 
Der var enighed om, at 

• Funktionschef/ leder/TR kan opfordre en medarbejder til at ansøge 
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• Når datamaterialet er modtaget fra HR, sender Marianne navnelister 
over ansøgere fordelt på medarbejdere eller medlemmer til hhv. funkti-
onschefer og TR. 

• Efter modtagelse af navneliste har funktionschefen/TR 5 arbejdsdage til 
at indstille medarbejdere/medlemmer, som ikke selv har ansøgt, til Ma-
rianne. Tidsfristen for indstillinger er anført, når Marianne fremsender 
navnelisten. 

• Efterfølgende sender Marianne eventuelle indstillinger fra ledelse til re-
levante TR’er eller fra TR’er til relevante funktionschefer. 

  Sagsfremstillingen blev godkendt med korrektioner i brevteksten 
 
5. Høring af Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 

Niels Jørgen oplyste, at ØB og LSU som udgangspunkt ikke er høringsberettiget 
iht.  
høringsbrevet, men det er muligt via Anders at videreformidle bemærkninger til 
ASU og via Niels Jørgen til LEA. 
Anette fandt, at formen med mål, delmål og indsatser pr område er god. 
Charlotte bemærkede, at nogle af målene kan væres svære at realisere uden en 
forbedring af den nationale infrastruktur, f.eks. mht. ladestationer for elbiler, 
mens andre mål er lettere at gå til – f.eks. DGNB certificering af bygninger. Af-
faldssortering er under implementering. Det er vigtigt, at være beviste om, at bæ-
redygtighed har en omkostning. 
Niels Jørgen vurderede, at indsatserne i nogle tilfælde formentlig ikke vil være til-
strækkelige for at nå målene, så der vil formentlig komme flere indsatser. Desu-
den at arbejdet med Klimastrategien vil berøre en række medarbejdere og enhe-
der i AU ØB. Det er derfor også vigtigt, at være opmærksom på den nødvendige 
prioritering. Det giver også medarbejderne i AU ØB mulighed for at bidrage til en 
entydig positiv opgave. Der var enighed om vigtigheden af, at Klimastrategien 
bliver en positiv fortælling. 

 
6. Økonomi 

Niels Jørgen oplyste, at budgettet for AU er blevet vedtaget, og dermed også bud-
gettet for alle administrative enheder, herunder ØB. 
Budget pr område i ØB vil blive fremlagt på næste møde. 
Ved genbesættelse af stillinger i ØB skal der altid være opmærksomhed på, om 
der er behov for de samme kompetencer og vurdere om en vakanceperiode er en 
mulighed. 
Også i den kommende budgetperiode skal vi løbende effektivisere vores arbejds-
metoder.  
På næste møde vil planen for forventede effektiviseringer blive taget op til drøf-
telse; noget er gået godt, mens andet ikke er gået som planlagt. Der er har også 
vist sig helt nye muligheder for effektiviseringer og besparelser.  
Det bliver på næste møde også centralt at drøfte, hvilke redskaber har vi i hån-
den i de kommende år? 
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Niels Jørgen understregede, at alle forslag til effektivisering af processer og ar-
bejdsgange modtages med kyshånd. 
 

 
7. Orientering til medarbejderne  

Der udsendes info  
• om lønforhandlingsprocessen (jf. pkt. 4) 
• klimastrategien på baggrund af dagens drøftelse, herunder betydningen 

for ØB. 
 

8. Eventuelt  
Anders oplyste, at de faglige organisationer nu går i gang med indsamling af krav 
til OK-21. 
 
 

Referat godkendt den 20-02-2020 
 



Revideret tidsplan for Lønforhandling 2020 i AU Økonomi og Bygninger 
 

 

Pkt. 4 Bilag 1
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Mødedato:  28. maj 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 

Evaluering af lønforhandlingsproces 2020 samt nye kriterier til brug for lønforhandling 2021 

Resumé 

Se sagsfremstilling. 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU i Økonomi og Bygninger forholder sig til følgende: 
 Forhandlingsforløbet 
 Udmelding af forhandlingsresultatet til medarbejderne 
 Anvendelse af kriterierne 
 Nye kriterier til brug for 2021 

 

Sagsfremstilling 

Der blev i Økonomi og Bygninger modtaget 58 ansøgninger fordelt på 6 fagforbund. Ud af de 58 ansøgnin-
ger blev der imødekommet lønforbedringer til 22 personer i form af engangsvederlag, kvalifikationstillæg 
og/eller omklassificeringer. 
 
Der er givet lønforbedringer for kr. 265t. 
 
Forhandlingsforløbet 
Efter udskydelse af tidsplan med ca. 1 måned, grundet situationen med hjemmearbejde, blev forhandlin-
gerne afviklet via Skype, og sluttede den 18. maj 2020. Breve til medarbejderne er sendt via e-Boks den 27. 
maj 2020.  
Forhandlingsmøderne var præget af en konstruktiv dialog.  
 
Der ønskes en vurdering af forhandlingsforløbet. 
 
Udmelding af forhandlingsresultat 
I starten af juni 2020 udsendes mail med en generel orientering om resultatet af lønforhandling 2020 til 
alle medarbejdere i Økonomi og Bygninger.  
 
Kriterierne 
Kriterierne, der lå til grund for de tildelte lønforbedringer, blev anvendt mellem 4 og 13 gange – se neden-
stående tabel. 
 

Faglighed og faglig udvikling Ansvar, kvalitet og samarbejde Nye løsninger 
4 13 5 

 
Der ønskes en drøftelse af kriterierne relateret til forhandlingerne. 
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Nye kriterier til brug for 2021 
Vi er nu inde i den periode, som lønforhandling 2021 kommer til at vedrøre (1. april 2020 – 31. marts 
2021), og nye kriterier skal helst udmeldes inden sommerferien. 
 
Nedenstående kriterier indstilles til brug for lønforhandling 2020: 
 

Faglighed og faglig udvikling 
Medarbejderen har en høj faglighed, som anvendes i den samlede opgaveløsning.  
Medarbejderen tilegner sig løbende nye kompetencer. De nye kompetencer anvendes og har øget 
kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller har bevirket, at medarbejderen 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, her-
under også nye opgaver. 
Medarbejderen er forandringsparat i anvendelsen af nye systemer og processer. Medarbejderen er 
effektiv i sin opgaveløsning.  
Endvidere udviser medarbejderen forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU 
samt i det eksterne samarbejde, og stiller spørgsmål ved afvigelser eller processer, som afviger fra de 
almindelige standarder.  
 
Nye løsninger 
Medarbejderen bidrager i høj grad med nye løsninger samt optimering og effektivisering af eksiste-
rende forretningsgange, og formår at omsætte idéer til konkret opgaveløsning. 

 
Tilføjelse er markeret med rød. 
 

Kommunikation 

Nye kriterier udmeldes via mail fra vicedirektøren samt lægges på medarbejderportalen. 

Sagsbehandler 

Marianne Maria Larsen 

Tidsfrist 

Inden sommerferien udmeldes nye kriterier til brug for lønforhandling 2021. 

Bilag 

Lønkriterierne fra 2020. 
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Modtager(e): Medarbejderne i Økonomi og Bygninger 
 

Angående kriterier til brug for lønforhandling 2020 

 

 

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 vil som udgangspunkt blive givet til de medarbejdere, som bedst lever 

op til kriterierne og som har udviklet sig mest i forhold til kriterierne. Opfyldelse af et 
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eller flere af kriterier medfører nødvendigvis ikke en lønforbedring, men skal anses 

som en nødvendighed for at komme i betragtning til en lønforbedring. 

 

Det er vigtigt, at medarbejderen såvel som lederen er særligt opmærksom på at få af-

talt konkrete tiltag i form af ændrede opgaver, nyt ansvar og/eller efteruddannelse mv. 

som kan føre til en lønforbedring og ny vide. 
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Mødedato: 28. maj 2020 
Møde: LSU Økonomi og Bygninger 
Punktejer: Niels Jørgen Rasmussen 
Gæst: 

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

 

Emne 

Budget og Regnskab for Økonomi og Bygninger 

Resumé 

 

Indstilling 

Det indstilles at LSU:  
• Tager regnskabsresultatet for 2019 i Økonomi og Bygninger til efterretning (jf. bilag 1) 
• Tager orienteringen om økonomirapport 1 for Økonomi og Bygninger til efterretning (jf. bilag 2) 
• Har en dialog om status på implementering af tidligere forslag til reduktioner i Økonomi og Byg-

ninger (jf. bilag 3-5 samt bilag 7) 
• Har en dialog med input til kommende reduktioner i Økonomi og Bygninger for 2020-2023 (jf.bi-

lag 6).  

Sagsfremstilling 

I forlængelse af LSU mødet drøfter LSU den økonomiske situation i Økonomi og Bygninger.  
I den sammenhæng har LSU en dialog omkring tidligere forslag til effektiviseringer og gør status i forhold 
til hvorvidt effektiviseringerne er blevet implementeret i tilfredsstillende omfang.  
 
Bilagsmaterialet kan virke omfattende. Nedenfor en kort gennemgang. 
Bilag 1: Regnskabsresultat for Økonomi og Bygninger. Som det fremgår, kommer ØB ud af 2019 med stort 
set balance for løn og kontorhold. Der er omvendt mindreudgifter for fællesudgifterne.  
Bilag 2: Økonomi rapport 1 for ØB. Rapporten er baseret på forbruget de første 3 mdr. Som det fremgår er 
budgettet for løn og kontorhold pt. under pres. Det er derfor væsentligt, at der udvises en vis tilbagehol-
denhed i forhold til forbrug på øvrig drift ud over lønudgifter. Ved opsigelser må der forventes en vakance 
på 2-3 mdr. før stillinger genbesættes.  
 
Bilag 3-7 redegør for de forslag til budgetreduktioner, som tidligere har været præsenteret i iLSU i Øko-
nomi og Bygninger. Bilaget skal mest læses, hvis man er historisk interesseret.  
Bilag 7: Er det seneste samlede materiale vedr. reduktioner, der har været præsenteret i LSU d. 30. nov. 
2017.  
Bilag 3: Bilaget var ligeledes vedlagt materialet til LSU d. 30. nov. 2017. Der er ikke sket ændringer i bila-
get.  
Bilag 4: Er en opdatering af bilag 3. I bilaget er de initiativer, som sammen med funktionscheferne er vur-
deret til ikke at være implementeret i fuld omfang markeret med rødt. Der er ikke ændret i beløbene sam-
menholdt med bilag 3. I kommentarer feltet er angivet meget korte kommentarer til de forskellige forslag.  
Det er ikke altid muligt præcist, at angive i hvilket omfang et forslag til en besparelse/reduktion er helt, 
delvist eller slet ikke implementeret.  
Bilag 5: Er en yderligere opdatering af bilag 3 og 4. Her er beløbene for de tidligere forslag justeret for de 
forslag, hvor det er vurderet at forslaget kun er gennemført delvist eller slet ikke. Justeringen af beløbene 
vil ofte være et skøn. Samtidig er det i bilaget angivet hvilke reduktioner eller tilførsel af ressourcer, som i 
stedet har gjort det muligt at reducere budgettet og/eller fasthold antallet af medarbejdere. Det drejer sig 

Pkt 5 Bilag
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om nr. 16-20 i bilaget. Også her vil der for nogle af reduktionerne være tale om skøn både i forhold til belø-
bene og profilen over årerne. Det er ikke i sig høj grad beløbene i sig selv, som er interessante. Formålet er 
i højere grad at synliggøre, hvilke tiltag der er taget for at holde balance i økonomien samtidig med at ikke 
alle tidligere forslag har kunnet gennemføres.  
 
Det skal også understreges, at forslagene 16-20 på ingen måde er en udtømmende liste. Flere andre reduk-
tioner kunne være nævnt. Omvendt er der også løbende kommet nye opgaver til Økonomi og Bygninger 
uden tilførsel af nye ressourcer.  
 
Bilag 6: Indeholder de samme informationer som bilag 5. Dog årerne 2021-2023 indarbejdet. I årerne 
2021-2023 skal der som udgangspunkt findes nye reduktioner. Reduktionen i 2022 er på 2 pct af budgettet 
til løn og kontorhold svarende til ca. 1,3 mio. kr. I årerne 2022-2025 er reduktionerne på 1 pct. svarende til 
ca. 650.000 kr. årligt. Fra indgangen til 2021 til udgangen af 2023 skal der altså findes reduktioner for i alt 
ca. 2,6-2,8 mio. kr. svarende til 5-6-7 årsværk. 
Det er muligt, at de tidligere forslag som endnu ikke er fuldt implementeret kan have en effekt de kom-
mende år. Det drejer sig blandt andet om conference manager/ny webshop, robotics, indfak og leverandør 
performance. Derudover vil der være behov for nye analyser og forslag til reduktioner. Balancen mellem 
sparekrav og reduktioner sker ved at øge posten ”nye analyser”.  
 
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Kommunikation 

Den videre kommunikation til medarbejderne i Økonomi og Bygninger drøftes i LSU.  

Sagsbehandler 

Niels Jørgen Rasmussen 

Involvering 

Funktionschefer i Økonomi og Bygninger 

Tidsfrist 

 

Bilag 

Bilag 
Bilag 
Bilag 
Bilag 
Bilag 
Bilag 
Bilag 

 



ØB Regnskab 2019 9251

Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

Opsummering

R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020
Ramme Løn og kontorhold 64.000 65.669 66.129 66.129 0 65.242
Nettoforbrug Løn og kontorhold -63.982 -65.669 -66.118 -65.981 137 -65.242

Overskud/Underskud LK 17 0 11 148 137 0
Ramme Fællesomkostninger i alt 18.434 17.263 17.643 17.643 0 17.335
Nettoforbrug Tilskud til eksterne -8.746 -7.712 -8.235 -8.157 77 -7.573
Nettoforbrug IT systemer -5.618 -6.272 -6.497 -5.915 582 -6.657
Nettoforbrug Særlige VD opgaver -254 -261 65 285 220 -249
Nettoforbrug Konsulentydelser -3.274 -3.018 -3.045 -2.184 861 -2.856
Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud FO 542 0 -69 1.671 1.741 0
Ramme Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 0 0
Nettoforbrug Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud Midl. Digi. 0 0 0 0 0 0
Overskud/Underskud i alt 560 0 -58 1.820 1.878 0

Indledning

601. Løn og kontorhold
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 64.000 65.669 66.129 66.129 0 65.242
Nettoforbrug -63.982 -65.669 -66.118 -65.981 137 -65.242

Overskud/Underskud 17 0 11 148 137 0

1.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

602. Tilskud til eksterne
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 8.328 7.712 8.057 8.057 0 7.573
Nettoforbrug -8.746 -7.712 -8.235 -8.157 77 -7.573

Overskud/Underskud -418 0 -178 -101 77 0

2.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

603. IT-systemer
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 6.720 6.272 6.307 6.307 0 6.657
Nettoforbrug -5.618 -6.272 -6.497 -5.915 582 -6.657

Overskud/Underskud 1.102 0 -190 392 582 0

3.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

604. Særlige VD-opgaver
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 307 261 261 261 0 249
Nettoforbrug -254 -261 65 285 220 -249

Overskud/Underskud 53 0 326 546 220 0

4.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

Resultatet for IT-systemer ender med et mindreforbrug på 392, hvilket giver en betydelig difference til ØR3, hvor der forventedes et merforbrug på 190 tkr. Det primære årsag til 
dette, kan findes på; CTS licensen, hvor der er skåret nogle serviceydelser fra - Energy Key, hvor der ligeledes er skåret ydelser fra ved overgang til Azure - Videoovervågning, hvor 
licensen er blevet 3-årig (mod 1 årig tidligere), hvilket har givet en besparelse. Derudover har der været flere aktiviteter med små mindreforbrug.

Hele året

Det samlede resultat for AU ØB ender på et mindreforbrug på 1.820 tkr., hvilket er en afvigelse på 1.878 tkr. i forhold til budgettet ved ØR3.                                                           På Løn og 
Kontorhold har der været et mindreforbrug på 148 tkr., hvilket kan forklares i flere forskelligerettede afvigelserne.                                                                                                                                                                                           
På Fællesudgifterne er der et mindreforbrug på 1.671 tkr., hvilket kan forklares på flere af kategorierne. Bl.a. på IT-systemer, hvor flere af serviceydelser er blevet barberet væk i 
forbindelse med overgangen til Azure, på Særlige VD-opgaver, hvor målrettet leverandøropfølgning har medført betydelige indtægter, og slutteligt på Særlige konsulentydelser, hvor 
der har været generelt har været mindre udgifter revisionsrådgivning og mere effektiv konsulentbistand til økonomisystemerne.                                                            

Resultatet for Løn og kontorhold i 2019 ender på et mindreforbrug på 148 tkr. med en afvigelse på 137 tkr. fra ØR3 budgettet. Generelt har flere aktiviteter har modsatrettet 
resultateffekt bl.a. større indtægt for bygningsadministration (500 tkr) og færre refusioner end ventet (450 tkr.).

Tilskud til eksterne ender med at merforbrug på 101 tkr., hvilket er 77 tkr. mindre end ventet ved ØR3. Infrastrukturpulje består af en lang række aktiviteter til diverse 
bygningsomkostninger og vil flukturere en smule.

Pkt 5 Bilag 1



605. Særlige konsulentydelser
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 3.079 3.018 3.018 3.018 0 2.856
Nettoforbrug -3.274 -3.018 -3.045 -2.184 861 -2.856

Overskud/Underskud -195 0 -27 834 861 0

5.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

606. Midlertidige bevillinger
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

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

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0

6.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

607. Midl. Digitaliseringsbevil.
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksisterende ramme 0 0 0 0 0 0
Nettoforbrug 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0

7.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

8. Eksterne projekter (DR 4-6)
R2018 Primo 2019 ØR3 2019 R2019 R19-ØR319 B2020

Eksterne tilskud 234 197 197 250 53 238
Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0
Løn -234 -197 -197 -250 -53 -238
Husleje 0 0 0 0 0 0
Øvrig drift 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0

8.1 Årsager til afvigelse mellem R19 og ØR3

Resultatet for Særlige VD-opgaver ender med et mindreforbrug på 546 tkr., hvilket er 220 end ventet ved ØR3. Afvigelsen skyldes primært væsentlig flere indtægter i forbindelse med 
leverandøropfølgning hos Indkøb. 

Resultatet for særlige konsulentydelser ender på en væsentligt mindreforbrug på 834 tkr. Dette kan forklares ved, at konsulenterne til Økonomisystemerne er blevet mere effektive 
(behov for færre timer til at løse opgaverne) (290 tkr), et betydeligt mindreforbrug til BI-konsulenter (230 tkr) samt diverse revisionsrådgivning (180 tkr). 

Igen bemærkninger

Igen bemærkninger

AUFF midler til dækning af 40% af ST medarbejders løn for AIAS administration.
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Alle beløb er i 1.000 kr. i Løbende Priser

Opsummering

R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Ramme Løn og kontorhold 66.129 67.253 10.874 65.242 65.242 0 65.219 0 65.219

Nettoforbrug Løn og kontorhold -65.981 -67.103 -11.084 -65.242 -65.802 -560 -65.219 0 -68.303

Overskud/Underskud LK 148 151 -211 0 -560 -560 0 0 -3.084

Ramme Fællesomkostninger i alt 17.643 17.943 2.889 17.335 17.335 0 17.004 0 17.004

Nettoforbrug Tilskud til eksterne -8.157 -8.296 -485 -7.573 -7.879 -306 -7.389 0 -7.492

Nettoforbrug IT systemer -5.915 -6.015 -1.134 -6.657 -6.836 -179 -6.575 0 -6.575

Nettoforbrug Særlige VD opgaver 285 290 23 -249 235 484 -244 0 -244

Nettoforbrug Konsulentydelser -2.184 -2.221 -35 -2.856 -2.545 311 -2.797 0 -2.797

Nettoforbrug Midlertidige Bevillinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud FO 1.671 1.700 1.259 0 309 309 0 0 -103

Ramme Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 1.897 1.897 0 1.910 1.910

Nettoforbrug Midlertidig Digitaliseringsbevilling 0 0 0 0 -1.897 -1.897 0 -1.910 -1.910

Overskud/Underskud Midl.Digi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud i alt 1.820 1.850 1.048 0 -250 -250 0 0 -3.188

Indledning

601. Løn og kontorhold
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 66.129 67.253 10.874 65.242 65.242 0 65.219 0 65.219

Nettoforbrug -65.981 -67.103 -11.084 -65.242 -65.802 -560 -65.219 0 -68.303

Overskud/Underskud 148 151 -211 0 -560 -560 0 0 -3.084

1.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

1.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

2019 2020 2021

AU Økonomi og Bygninger budgetterer ved ØR1 2020 med merforbrug på 560 t.kr. på Løn og kontorhold og et mindreforbrug på 309 t.kr. på fællesudgifterne. Samlet giver det et merforbrug på 250 t.kr. Der 

vil til ØR3 tages yderligere stilling til, hvordan dette merforbrug håndteres. Finansiering kan evt. ske ved anvendelse af eksterne midler, som er overført fra tidligere år. Da det samlet set er tale om mindre 

afvigelser på under 1 pct, er der ikke på nuværende tidspunkt behov for at foretage rammejusteringer. 

Siden Primo 2020 har Økonomi og Bygninger fået godkendt et digitaliseringsprojekt, der øger rammen med 1,9 mio. kr. Der anmodes ikke om yderligere rammeændringer.

Der er et øget forbug af eksterne midler på 400 t.kr., der skal finansiere 10 måneders ekstra ressource i Økonomisekretariatet i 2020.

Der budgetteres ved ØR1 med et merforbrug på 560 t.kr. Der vil til ØR3 tages yderligere stilling til hvordan dette håndteres (jf. ovenstående kan det evt. håndteres ved anvendelse af eksterne midler fra 

tidligere år. 

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Pkt 5 Bilag 2



602. Tilskud til eksterne
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 8.057 8.194 1.262 7.573 7.573 0 7.389 0 7.389

Nettoforbrug -8.157 -8.296 -485 -7.573 -7.879 -306 -7.389 0 -7.492

Overskud/Underskud -101 -103 778 0 -306 -306 0 0 -103

2.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

2.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

603. IT-systemer
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 6.307 6.414 1.110 6.657 6.657 0 6.575 0 6.575

Nettoforbrug -5.915 -6.015 -1.134 -6.657 -6.836 -179 -6.575 0 -6.575

Overskud/Underskud 392 399 -24 0 -179 -179 0 0 0

3.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

3.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

604. Særlige VD-opgaver

Der budgetteres ved ØR1 med et merforbrug på 179 t.kr. Grundet ændringer i prisstrukturen findes en besparelse på 140 t.kr. på økonomisystemerne, hvilket til en vis grad modsvares af en forøgelse i 

udgiften til udbudssystemet. Merforbruget skyldes i høj grad, at der i Primo 2020 budgettet var indarbejdet en budgetreguleringspost på 253 t.kr, der til ØR1 er fjernet.

Beskrivelse

Beskrivelse

Der budgetteres ved ØR1 med et merforbrug på 306 t.kr. Det skyldes primært, at der i Primo 2020 budgettet var indarbejdet en budgetreguleringspost på 200 t.kr, der til ØR1 er fjernet. Derudover er der 

tilføjet afskrivninger på 100 t.kr. til IKT udstyr. Merudgiften finansieres ved mindreudgifter op andre dele af fællesudgifterne - herunder særlige VD-opgaver og særlige konsulentydelser 

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse



R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 261 266 41 249 249 0 244 0 244

Nettoforbrug 285 290 23 -249 235 484 -244 0 -244

Overskud/Underskud 546 556 64 0 484 484 0 0 0

4.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

4.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

605. Særlige konsulentydelser
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 3.018 3.069 476 2.856 2.856 0 2.797 0 2.797

Nettoforbrug -2.184 -2.221 -35 -2.856 -2.545 311 -2.797 0 -2.797

Overskud/Underskud 834 848 441 0 311 311 0 0 0

5.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

5.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

606. Midlertidige bevillinger
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevillingsindtægt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Der budgetteres ved ØR1 med et mindreforbrug på 484 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært en indtægt fra leverandøropfølgning på 400 t.kr., der ikke var indarbejdet i Primo 2020 budgettet. Derudover 

var der i Primo 2020 budgettet indarbejdet en budgetreguleringspost på 81 t.kr, der til ØR1 er fjernet.

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Der budgetteres ved ØR1 med et mindreforbrug på 311 t.kr. Det skyldes primært, at der i Primo 2020 budgettet var indarbejdet en budgetreguleringspost på 306 t.kr, der til ØR1 er fjernet.

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse



6.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

6.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

607. Midl. Digitaliseringsbevil.
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO B2021 Ændringer 2021 v. ØR1

Eksisterende ramme 0 0 0 0 1.897 1.897 0 1.910 1.910

Nettoforbrug 0 0 0 0 -1.897 -1.897 0 -1.910 -1.910

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

5.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

5.2 Rammeændringer
Nr. Ændring i 2020 Ændring i 2021 Permanent Type

1 1.897 1.910 Nej Opjustering af rammen

2

3

NB. der skal uploades tilstrækkelig dokumentation for godkendelsen af rammeændringen i Workzone.  Såfremt der ikke er uploadet dokumentation for godkendelsen, indarbejdes rammeændringen ikke.

7. Eksterne projekter (DR 4-6)
R2019 i niv. '19 R2019 i niv. '20 R Jan-Feb 2020 PRIMO 2020 ØR1 2020 ØR1-PRIMO

Eksterne tilskud 250 254 0 238 638 400

Øvrige indtægter 0 0 0 0 0 0

Løn -250 -254 0 -238 -638 -400

Husleje 0 0 0 0 0 0

Øvrig drift 0 0 0 0 0 0

Overskud/Underskud 0 0 0 0 0 0

7.1 Årsager til afvigelse mellem Primo og ØR1

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Forbug af eksterne midler stiger med 400 t.kr. for at finansiere 10 måneders ekstra ressource i Økonomisekretariatet i 2020.

AU Økonomi og Bygninger har ingen projekter i denne kategori.

Beskrivelse

AU Økonomi og bygninger har fået udmøntet midler til ét digitaliseringsprojekt siden Primo 2020 budgettet. Dette indarbejdes ved ØR1.

828 - AU BI framework ØB



Note Version Enhed Titel / Kort beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 Staus/bemærkninger

1 Tidl. plan
Organisationsændring - enhed 

nedlagt i 2015. 
700 700 700 700 700 Er implementeret

2 Tidl. plan Bygninger
Vakantstilling besættes ikke 

på grund effektiviseringer af 

opgaver

600 600 600 600 600 Er implementeret

3 Tidl. plan Regnskab
Effektivisering som følge af 

analyse af rejse- og 

udgiftsafregning

200 200 300 300 400
Profilen er ændret - mindre reduktion 

i 2017 på grund af tidsforskydninger  - 

fastholdt i 2018-2020

4 Tidl. plan Regnskab Indfak og samle fakturaer 0 300 600 900

Profil er ændret, så 

effektiviseringerne stiger yderligere 

efterhånden som Indfak indkøb 

udbredes til alle dele af AU og flere 

områder. Tilsammen med en højere 

grad af samlefakturaer. Omvendt er 

der tidsforskydninger først i perioden, 

hvor kravet er reduceret/ikke 

realiseret. 

5 Tidl. plan ØS

Forventet ledig stilling 

besættes ikke pga. 

effektivseringer af 

arbejdsgange

200 500 500 500 Aftale er indgået

6 Tidl. plan alle Reduktioner på øvrig drift 100 200 300 300 300
Profilen er øget på baggrund af 

regnskabsresultatet fra tidligere år

7 Ny plan 2018+19 Bygninger
Intern post, reception og 

servicedesk
150 150 150

8 Ny plan 2018+19 Bygninger Reduktion i fht. masterplan 300 600

9 Ny plan 2018+19 Regnskab Omlægning af elever 150 300 300

10 Ny plan 2018+19 Regnskab
Automatiseret (robotics) 

opgaveløsning
150 300 300

11 Ny plan 2018+19 Regnskab Web-shop mv 300 300 300

12 Ny plan 2018+19 Regnskab
Specialisering - servicegruppe 

+ Rejsud2
100 200 200

13 Ny plan 2018+19 ØS
Stilling i projektenheden 

besættes ikke
525 525 525 525 Er implementeret

14 Ny plan 2018+19 Indkøb 
reduktion på 1 stilling - 

effektiviseringer er beskrevet
550 550

15 alle Nye analyser mv 700

1.600 2.425 4.075 5.625 7.025

                      1.571                  2.451                   4.112                  5.741                 7.020 

Der er sket ændringer i budgettet 

siden efteråret 2015, hvor sparekravet 

blev fastlagt. Det antages for nu, at 

der med budgetændringerne også er 

sket ændringer af opgaverne 

Pkt 5 Bilag 3



Note Version Enhed Titel / Kort beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 Staus/bemærkninger  - maj 2020

1 Tidl. plan
Organisationsændring - enhed 

nedlagt i 2015. 
700 700 700 700 700 Er implementeret

2 Tidl. plan Bygninger
Vakantstilling besættes ikke 

på grund effektiviseringer af 

opgaver

600 600 600 600 600 Er implementeret

3 Tidl. plan Regnskab
Effektivisering som følge af 

analyse af rejse- og 

udgiftsafregning

200 200 300 300 400
Er i høj grad implementeret sammen med 

grænse for kontrol på 700 kr. 

4 Tidl. plan Regnskab Indfak og samle fakturaer 0 300 600 900

Er i nogen grad implementeret.

Der blandt andet sket en samling af 

regninger omkring telenor - ca. 8000 

fakturaer. Besparelse ca. 1 årsværk 

5 Tidl. plan ØS

Forventet ledig stilling 

besættes ikke pga. 

effektivseringer af 

arbejdsgange

200 500 500 500 Er implementeret

6 Tidl. plan alle Reduktioner på øvrig drift 100 200 300 300 300 Er implementeret

7 Ny plan 2018+19 Bygninger

Intern post, reception og 

servicedesk. Færre timer 

studentermedhjælp

150 150 150 Er implementeret

8 Ny plan 2018+19 Bygninger Reduktion i fht. masterplan 300 600 Ikke implementeret

9 Ny plan 2018+19 Regnskab Omlægning af elever 150 300 300 Er implementeret

10 Ny plan 2018+19 Regnskab
Automatiseret (robotics) 

opgaveløsning
150 300 300 Ikke implementeret

11 Ny plan 2018+19 Regnskab Web-shop mv 300 300 300
Kun delvist implementeret. Med ny 

webshop i 2020 - forventning om 

besparelser fremadrettet

12 Ny plan 2018+19 Regnskab
Specialisering - servicegruppe 

+ Rejsud2
100 200 200 Delvist implementeret

13 Ny plan 2018+19 ØS
Stilling i projektenheden 

besættes ikke
525 525 525 525 Er implementeret

14 Ny plan 2018+19 Indkøb 
reduktion på 1 stilling - 

effektiviseringer er beskrevet
550 550 Ikke implementeret

15 alle Nye analyser mv 700 Ikke implementeret permanent

1.600 2.425 4.075 5.625 7.025

                      1.571                  2.451                   4.112                   5.741                 7.020 

Der er sket ændringer i budgettet siden 

efteråret 2015, hvor sparekravet blev 

fastlagt. Det antages for nu, at der med 

budgetændringerne også er sket ændringer 

af opgaverne 

Pkt 5 Bilag 4



Note Version Enhed Titel / Kort beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 Staus/bemærkninger  - maj 2020

1 Tidl. plan
Organisationsændring - enhed 

nedlagt i 2015. 
700 700 700 700 700 Er implementeret

2 Tidl. plan Bygninger
Vakantstilling besættes ikke 

på grund effektiviseringer af 

opgaver

600 600 600 600 600 Er implementeret

3 Tidl. plan Regnskab
Effektivisering som følge af 

analyse af rejse- og 

udgiftsafregning

200 200 300 300 400
Er i høj grad implementeret sammen med 

grænse for kontrol på 700 kr. 

4 Tidl. plan Regnskab Indfak og samle fakturaer 0 300 300 400

Er i nogen grad implementeret.

Der blandt andet sket en samling af 

regninger omkring telenor - ca. 8000 

fakturaer. Besparelse ca. 1 årsværk 

5 Tidl. plan ØS

Forventet ledig stilling 

besættes ikke pga. 

effektivseringer af 

arbejdsgange

200 500 500 500 Er implementeret

6 Tidl. plan alle Reduktioner på øvrig drift 100 200 300 300 300 Er implementeret

7 Ny plan 2018+19 Bygninger

Intern post, reception og 

servicedesk. Færre timer 

studentermedhjælp

150 150 150 Er implementeret

8 Ny plan 2018+19 Bygninger Reduktion i fht. masterplan 0 0 Ikke implementeret

9 Ny plan 2018+19 Regnskab Omlægning af elever 150 300 300 Er implementeret

10 Ny plan 2018+19 Regnskab
Automatiseret (robotics) 

opgaveløsning
0 0 0 Ikke implementeret

11 Ny plan 2018+19 Regnskab Web-shop mv 0 0 200
Kun delvist implementeret. Med ny 

webshop i 2020 - forventning om 

besparelser fremadrettet

12 Ny plan 2018+19 Regnskab
Specialisering - servicegruppe 

+ Rejsud2
100 200 200 Delvist implementeret

13 Ny plan 2018+19 ØS
Stilling i projektenheden 

besættes ikke
525 525 525 525 Er implementeret

14 Ny plan 2018+19 Indkøb 
reduktion på 1 stilling - 

effektiviseringer er beskrevet
Ikke implementeret

15 alle Nye analyser mv 400 Ikke implementeret permanent

16 regnskab
Fald i fakturaer (40.000 fra 

2016-2019)
100 200 400 400

17 alle Stilling i staben ikke genbesat 400 400

18 Regnskab Jobrotationsmidler 300 450 600

19 Bygninger
tilførsel i forbindelse med 

campus 2.0 (teamleder)
350 500

20 alle brug af eksterne midler 500

1.600 2.525 4.125 5.475 7.075

                      1.571                   2.451                   4.112                   5.741                 7.020 

Der er sket ændringer i budgettet siden 

efteråret 2015, hvor sparekravet blev 

fastlagt. Det antages for nu, at der med 

budgetændringerne også er sket ændringer 

af opgaverne 

Pkt 5 Bilag 5



Note Version Enhed Titel / Kort beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Staus/bemærkninger  - maj 2020

1 Tidl. plan
Organisationsændring - enhed 

nedlagt i 2015. 
700 700 700 700 700 700 700 700 Er implementeret

2 Tidl. plan Bygninger
Vakantstilling besættes ikke 

på grund effektiviseringer af 

opgaver

600 600 600 600 600 600 600 600 Er implementeret

3 Tidl. plan Regnskab
Effektivisering som følge af 

analyse af rejse- og 

udgiftsafregning

200 200 300 300 400 400 400 400
Er i høj grad implementeret sammen med 

grænse for kontrol på 700 kr. 

4 Tidl. plan Regnskab Indfak og samle fakturaer 0 300 300 400 400 400 400

Er i nogen grad implementeret.

Der blandt andet sket en samling af 

regninger omkring telenor - ca. 8000 

fakturaer. Besparelse ca. 1 årsværk 

5 Tidl. plan ØS

Forventet ledig stilling 

besættes ikke pga. 

effektivseringer af 

arbejdsgange

200 500 500 500 500 500 500 Er implementeret

6 Tidl. plan alle Reduktioner på øvrig drift 100 200 300 300 300 300 300 300 Er implementeret

7 Ny plan 2018+19 Bygninger

Intern post, reception og 

servicedesk. Færre timer 

studentermedhjælp

150 150 150 150 150 150 Er implementeret

8 Ny plan 2018+19 Bygninger Reduktion i fht. masterplan 0 0 0 0 0 Ikke implementeret

9 Ny plan 2018+19 Regnskab Omlægning af elever 150 300 300 300 300 300 Er implementeret

10 Ny plan 2018+19 Regnskab
Automatiseret (robotics) 

opgaveløsning
0 0 0 0 0 0 Ikke implementeret

11 Ny plan 2018+19 Regnskab Web-shop mv 0 0 200 200 200 200
Kun delvist implementeret. Med ny 

webshop i 2020 - forventning om 

besparelser fremadrettet

12 Ny plan 2018+19 Regnskab
Specialisering - servicegruppe 

+ Rejsud2
100 200 200 200 200 200 Delvist implementeret

13 Ny plan 2018+19 ØS
Stilling i projektenheden 

besættes ikke
525 525 525 525 525 525 525 Er implementeret

14 Ny plan 2018+19 Indkøb 
reduktion på 1 stilling - 

effektiviseringer er beskrevet
0 0 0 0 Ikke implementeret

15 alle Nye analyser mv 400 2100 2800 3400 Ikke implementeret permanent

16 regnskab
Fald i fakturaer (40.000 fra 

2016-2019)
100 200 400 400 400 400 400

17 alle Stilling i staben ikke genbesat 400 400 400 400 400

18 Regnskab Jobrotationsmidler 300 450 600 600 600 600

19 Bygninger
tilførsel i forbindelse med 

campus 2.0 (teamleder)
350 500 500 500 500

20 alle brug af eksterne midler 500 0 0 0

1.600 2.525 4.125 5.475 7.075 8.275 8.975 9.575

                      1.571                   2.451                   4.112                   5.741                 7.020                 8.320                 9.020                 9.720 
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AARHUS UNIVERSITET 

 
Modtager(e): LSU Økonomi og Bygninger 
 

Effektiviseringer i Økonomi og Bygninger i 2016-2020 
 
Økonomi og Bygninger er i perioden 2016 til 2020 pålagt besparelser. Det samme gæl-
der for alle andre enheder i enhedsadministrationen. Målet med de administrative be-
sparelser er at frigive flere ressourcer til uddannelse og forskning på AU. Fra 2016 har 
Folketinget desuden besluttet, at taksterne på uddannelse af studerende falder med 2 
pct. årligt. Det er således ikke kun administrationen på AU, som oplever reduktioner.   
 
Sparekrav i perioden 2016-2020 (i t.kr.) 

 Sparekrav Realiseret Budgetteret 
2016 1.571 1.600  
2017 2.451 2.425 
2018 4.112 4.075 
2019 5.741 5.625 
2020 7.020 7.025 

Besparelser akkumuleres fra år til år – det vil sige, at der i 2020 skal findes nye besparelser for 1.279 t.kr. 

(de resterende 5.741 er besparelser fra 2019, der fastholdes i 2020) 

 
Der blev i 2015 lavet en plan for, hvordan reduktionerne i AU ØB kan findes i 2016 og 
2017. Planen blev behandlet i LSU d. 29. oktober 2015. De planlagte besparelser for 
2016 er realiseret, og 2017 ser fornuftigt ud. I 2017 er der endda en yderligere bespa-
relse i form af en tidligere fratrædelse i Økonomisekretariatet end forventet (jf. bilag 1, 
note 5). Omvendt er der tidsforskydninger og forsinkelser på nogle af de spareforslag 
som indgik i den plan for reduktioner, der er udarbejdet for 2016 og 2017. Det gælder 
blandt andet for implementering af nogle dele af rejseanalysen samt indførsel af Ind-
Fak. Her forventes fortsat reduktioner; men med en anden profil.    
 
Grundet AU fokus og stigende efterspørgsel på ledelsesinformation, generelt såvel som 
i ledelseskredsen for enhedsadministrationen og universitetsledelsen, er Business In-
telligence enheden ikke pålagt besparelser i perioden. 
 

Pkt 5 Bilag 7
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Beskrivelse af besparelsespotentialet 2018-2020 
Nedenfor beskrives de tiltag som vil kunne medvirke til at gennemføre de nødvendige 
reduktioner i 2018 og 2019. I 2020 mangler fortsat nye analyser og forslag til reduktio-
ner for ca. 1 mio. kr., og for 2021 vil reduktionen i budgettet vokse med yderligere ca. 
1,3 mio. kr.  
De forskellige tiltag er summeret i bilag 1, hvor der også er sat forventede beløb på re-
duktionerne. Beløbene er selvsagt behæftet med nogen usikkerhed, og gennemførslen 
af reduktionerne vil løbende blive vurderet.  
 
For alle reduktioner gælder det, at det pt. er forventningen, at justeringerne i budget 
og dermed stillinger vil kunne ske ved naturlig afgang.  
 
Der er lagt vægt på at finde budgetreduktioner, som ikke påvirker de ydelser og den 
service, som kan ydes fra AU ØB. Det kan dog ikke udelukkes, at reduktionerne vil be-
tyde, at ikke alle nuværende services og ydelser kan fastholdes.  
 
Bygningssekretariatet 
Efter overdragelse af opgaver med opfyldning af kaffemaskiner/printere og printertil-
kald til Servicegruppen har medarbejderne i Omstillingen fået mere tid til deres admi-
nistrative opgaver, hvilket har medført et fald i antallet af studentermedhjælpertimer 
– svarende til en årlig besparelse på ca. 150 t.kr. (jf. bilag 1, note 7). 
 
Byggeri og Planlægning 
Fra 2019 til 2020 forventes en række aktiviteter at blive afsluttet, optimeret eller 
overgå til drift. Det drejer sig blandt andet om enkeltstående aktiviteter i forbindelse 
med Bæredygtighedsprojektet, Masterplanen, Dalux, kortproduktion mv. Samtidig er 
budgetterne for den tværgående byggepulje og infrastrukturpuljen løbende reduceret. 
Dette sammen med en reduktion i puljer forventes at give en besparelse på ca. et års-
værk (jf. bilag 1, note 8). 
 
Regnskab 
Dataanalyser på udvalgte leverandører forventes at reducere ressourcetrækket via en 
nedgang i antallet af fakturaer. Blandt andet forventes en nedgang i antallet af Telenor 
fakturaer med ca. 9.000 når det nye setup er implementeret. Ligeledes forventes det at 
implementering af indkøbsmodulet i IndFak vil medføre et generelt fald i antallet af 
fakturaer (jf. bilag 1, note 4). 
 
Ændring i antallet af elever og tilrettelæggelse af elevforløbet fra og med 2017, hvor 
udstationering på ST udgår, medfører en besparelse på et årsværk (jf. bilag 1, note 9).  
 
Det vurderes, at der er et potentiale for besparelser via automatiseret (robotics) opga-
veløsning fra og med 2018. Der er blandt allerede udviklet robotics i forbindelse med 
dokumentation på EU-projekter (jf. bilag 1, note 10).  
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En ny webshop løsning forventes at resultere i mere effektive arbejdsgange sammen-
lignet med de rutiner, der er i dag. Den endelige leverandør er ikke valgt endnu, hvor-
for kommende ændringer ikke kan konkretiseres. Dog vil en mere digitaliseret proces 
ift. fakturering være del af kravene til en ny løsning, og der vil ske ændringer i snitfla-
der i forhold til ansvarsfordelingen mellem ØB, de faglige miljøer og eksterne samar-
bejdspartnere. En eventuel besparelse vil først få effekt fra 2018 (bilag 1, note 11). 
 
Med implementering af Servicegruppen, og tilrettelæggelse af gruppens opgaver samt 
øget specialisering, er der fra og med 2017 en besparelse på ca. 80-100 t.kr. årligt. 
Samtidig løser og understøtter gruppen en række opgaver på tværs i ØB. Blandt andet 
understøttelse af kortproduktion, omstillingen mv. Det forventes, at Servicegruppen 
løbende vil kunne overtage nye opgaver og frigive ressourcer i andre enheder i ØB.  
 
I løbet af 2018 forventes et nyt rejseafregningssystem (Rejsud2) at blive implemente-
ret på AU. Systemet kendes endnu ikke; det er dog vurderingen, at der sker en øget di-
gitalisering af rutinerne i forhold til oprettelse af brugere som følge af implementering 
af Tjek-&-Go. Endvidere forventes det at opgaver omkring nulstilling af passwords 
bortfalder ved den øget digitalisering. Ligeledes forventes en omlægning processerne 
for udtræk af betalinger til hhv. medarbejdere (rejseafregninger/udlæg) og leverandø-
rer, så der kun laves ét udtræk modsat nuværende praksis med to udtræk. 
 
Samlet set forventes den gennemførte specialisering med dannelsen af Servicegruppen 
samt nyt rejseafregningssystem at give reduktioner fra 2018-2020 (jf. bilag 1, note 12). 
 
Økonomisekretariatet 
Efter en ændret opgavetilrettelæggelse samt et forløb med procesoptimering af pro-
jektoprettelse er det vurderingen, at en vakante stilling i projektenheden kan nedlæg-
ges, og dermed være en permanent besparelse fra og med 2017 – ca. 525 tusinde kr. 
Reduktionen er allerede fundet sted, og det er vurderingen, at den nuværende mindre 
bemanding i projektenheden kan løse opgaverne (jf. bilag 1, note 13). 
 
Indkøb 
En række tiltag forventes at give et effektiviseringspotentiale. I 2017 arbejdes der på en 
ny teamorganisering med øget specialisering, der sammen med udarbejdelse af nye 
skabeloner og procesplaner, og et kompetenceudviklingsforløb i proces- og projektle-
delse for hele afdelingen, skal sikre en optimering af indkøbsprocesserne. 
Endvidere er der et igangværende arbejde med implementering af e-handel og ind-
købsorganisering. 
Disse tiltag forventes at give besparelser fra og med 2019 på ca. ét årsværk (jf. bilag 1, 
note 14). 
Det vurderes dog, at tiltagene ikke til fulde kan kompensere for en reduktion på en 
stilling, hvorfor en besparelse forventeligt vil medføre en serviceforringelse i form af 
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nedgang i antallet af udbud. Såfremt der findes andre muligheder for reduktioner, kan 
det forekomme at der ikke foretages tilpasning i Indkøb, da der er et stort ledelses-
mæssigt fokus på området, grundet potentiale for besparelser ved bedre aftaledæk-
ning. 
 



Note Version Enhed Titel / Kort beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 Staus/bemærkninger

1 Tidl. plan Organisationsændring - 
enhed nedlagt i 2015. 700 700 700 700 700 Er implementeret

2 Tidl. plan Bygninger
Vakantstilling besættes ikke 
på grund effektiviseringer af 
opgaver

600 600 600 600 600 Er implementeret

3 Tidl. plan Regnskab
Effektivisering som følge af 
analyse af rejse- og 
udgiftsafregning

200 200 300 300 400

Profilen er ændret - mindre 
reduktion i 2017 på grund af 
tidsforskydninger  - fastholdt i 2018-
2020

4 Tidl. plan Regnskab Indfak og samle fakturaer 0 300 600 900

Profil er ændret, så 
effektiviseringerne stiger yderligere 
efterhånden som Indfak indkøb 
udbredes til alle dele af AU og flere 
områder. Tilsammen med en højere 
grad af samlefakturaer. Omvendt er 
der tidsforskydninger først i 
perioden, hvor kravet er 
reduceret/ikke realiseret. 

5 Tidl. plan ØS

Forventet ledig stilling 
besættes ikke pga. 
effektivseringer af 
arbejdsgange

200 500 500 500 Aftale er indgået

6 Tidl. plan alle Reduktioner på øvrig drift 100 200 300 300 300 Profilen er øget på baggrund af 
regnskabsresultatet fra tidligere år

7 Ny plan 2018+19 Bygninger Intern post, reception og 
servicedesk 150 150 150

8 Ny plan 2018+19 Bygninger reduktion på 1 stilling - 
effektiviseringer er beskrevet 300 600

9 Ny plan 2018+19 Regnskab Omlægning af elever 150 300 300

10 Ny plan 2018+19 Regnskab Automatiseret (robotics) 
opgaveløsning 150 300 300

11 Ny plan 2018+19 Regnskab Web-shop mv 300 300 300

12 Ny plan 2018+19 Regnskab Specialisering - servicegruppe 
+ Rejsud2 100 200 200

13 Ny plan 2018+19 ØS Stilling i projektenheden 
besættes ikke 525 525 525 525 Er implementeret

14 Ny plan 2018+19 Indkøb reduktion på 1 stilling - 
effektiviseringer er beskrevet 550 550

15 alle Nye analyser mv 700

1.600 2.425 4.075 5.625 7.025

                      1.571                  2.451                   4.112                   5.741                 7.020 

Der er sket ændringer i budgettet 
siden efteråret 2015, hvor 
sparekravet blev fastlagt. Det antages 
for nu, at der med 
budgetændringerne også er sket 
ændringer af opgaverne 
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