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Mødedato: 27. oktober 2020, kl. 10.30-12.20
Mødested: Zoom
Mødeemne: ØR3 og Budget 2021 

Medlemmer af Akademisk Råd:  Forperson Niels Nørkjær Johannsen, dekan Jo-
hnny Laursen, Stefan Iversen, Bo Kristian Holm, Morten Nissen, Ning de Connick-Smith, 
David Reimer, Rikke Toft Nørgård, Carsten Madsen, Mia Skjold Tvede Henriksen, Eliza-
beth Bruns, Puk A. Willemoes Jensen, Jonathan Sebastian Rossen, Magnus Rønne Møller, 
Peter Dalsgaard (suppleant), Mark Sedgwick (suppleant)

Observatører: Henrik Nitschke, Gitte Pappe Ludvigsen, Katharina Juhl Haslund (Barsel)

Medlemmer af FAMU/FSU: Anne Larson (næstformand FAMU), Ida Juul (næstfor-
mand FSU), Bjarke Paarup, Claus Holm, Ole Jensen, Per Stounbjerg, Else Thousig, Ivy Kir-
kelund, Kristine Kirk Mørk, Lars Bo Gundersen, Lotte Varnich, Morten Brockhoff, Rikke 
Bjørn Jensen, Thina Thode Hougaard

Afbud: Annette Skovsted Hansen, Lone Koefoed Hansen; Malene Sillas Jensen,

Gæster: Økonomichef Mathias Madsen, Martin Keis Kristensen (sekretær for 
FSU/FAMU), HR-chef Steen Weisner og  chefsekretær Vibeke Højgaard (referent, sekretær 
for Akademisk Råd)

Velkomst ved dekan Johnny Laursen
Dekanen bød velkommen til budgetmøde. Dekanen indledte med at oplyse om, at che-
frådgiver Lone Iversen er gået på pension. Der er endnu ikke fundet en afløser, derfor 
er administrationschef Ole Jensen i den mellemliggende periode også fungerende che-
frådgiver.

Dekanen oplyste desuden, at den netop udsendte mail fra rektor til medarbejdere og 
studerende omkring Covid-19, vil blive præciseret i løbet af dagen. Det ligger dekanen 
på sinde, at vi skal have skabt stabilitet i vores hverdag. Dekanen gav herefter ordet til 
økonomichef Mathias Madsen.

Præsentation af ØR3 2020
Arts indmelder et ØR3 på -5 mio. kr. og fastholder dermed forventet bundlinje ift. 
budget 2020. 

Indtægter fra finanslovstilskud forventes fortsat at ramme tæt på budget 2020 og er 
samlet set blot opjusteret med +1 mio. kr. ved ØR3. Covid-19 situationen og omlæg-
ningen til virtuel undervisning har med andre ord ikke skabt forsinkelser i de stude-
rendes studietid, som man kunne have frygtet. 

Eksterne tilskud er nedjusteret med -25 mio. kr. pga. en tværgående tendens til ud-
skudt eksternt finansieret driftsforbrug til bl.a. forskningsrejser, konferencer og lig-
nende, som en markant følgevirkning af Covid-19. 
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Øvrige salgsindtægter nedskrives med -17 mio. kr., primært pga. nedjusterede budget-
poster for efter- og videreuddannelsesindtægter (EVU), der er nedskrevet med -10 
mio. kr., og aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed (IV), der er nedjusteret med 
-4 mio. kr. Både EVU- og IV-nedskrivningerne er forårsaget af Covid-19-situationen, 
der har medført mindre efterspørgsel efter disse aktiviteter. Aflyste konferencer med 
deltagerbetaling og indtægter ifm. udenlandske gæstestuderende udgør væsentligste 
begrundelser for den øvrige nedskrivning og er ligeledes forårsaget af Covid-19-forhol-
dene. 

Lønomkostninger forventes at stige +5 mio. kr. ift. budget 2020, hvilket skal forklares 
i en række mindre tilpasninger, som eksempelvis øgede ph.d.-udgifter pga. Covid-19-
relaterede forlængelser. 

Øvrige driftsomkostninger er nedskrevet med -44 mio. kr. ift. budget 2020 pga. før-
nævnte tværgående Covid-19-relaterede neddrosling i driftsforbrug til blandt andet 
forskningsrejser og konferencer. Effekten af Covid-19 i driftsforbrugsmønsteret skin-
ner klart igennem i ovenstående forbrugstal efter 8 måneder og der forventes i årets 
resterende del fortsat at være nedgang i driftsforbruget. Omfanget af drifts-forbrugs-
nedgangen er dog fortsat usikkert, da det påvirkes af landets og omverdenens fremad-
rettede udmeldinger om Covid-19-restriktioner.

Institutternes ØR3:

IKS:
Det forventes at IKS slutter finansåret med -4 mio. kr. Her har man oplevet en ind-
tægtsreduktion i øvrige salgsindtægter og eksterne midler, som imidlertid modsvares 
af bl.a. faldet i rejseaktivitet/-udgifter som følge af Covid-19 restriktioner.
Nettoeffekten er tæt på nul.

IKK:
Resultatet for IKK forventes at ende med et overskud på +16 mio. kr. IKK Har oplevet 
stigende STÅ-indtægter til trods for Covid-19, hvilket sammen med faldet i rejseaktivi-
tet/-udgifter som følge af Covid-19 har forøget det budgetterede overskud med i alt 8 
mio. kr.

DPU:
DPU forventes af slutte med et underskud på -10 mio. kr. i 2020. DPU har oplevet et 
større fald på indtægtssiden end på udgiftssiden, som følge af et reduceret EVU-optag 
og en lavere efterspørgsel efter IV-ydelser under Covid-19.

Øvrige fakultet:
Under denne post ligger blandt andet CUDIM, Ph.d-skole, fakultetssekretariatet, etc. 
Én af årsagerne til det forventede underskud på -7 mio. kr. på denne post skyldes 
ph.d.-skolen. Her er lønnen forøget bl.a. grundet større optag end normalt, samt et be-
vidst valg om at udskyde brugen af AUFF-midlerne til 2021
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Konklusion for 2020: 
Der opleves større institut-ubalancer. Men fakultetets økonomi hænger sammen. Med 
henblik på at få de enkelte institutters bundlinjer i balance i fremadrettede år, vil der 
være behov for en udgiftstilpasning på særligt DPU, mens IKK forventes at fortsætte 
med at øge sin bemanding, som det er sket de forrige år.

Der forventes ikke balance i institutøkonomierne allerede i 2021.

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål, hvilket gav anledning til en længere 
drøftelse af, hvorvidt der var allokeret ekstra lønmidler til VIP i forhold til den store 
indsats der blev leveret ifm. omlægning til virtuel undervisning. Dekanen oplyste, at 
der er drøftelser i gang med tillidsrepræsentanterne, og ledelsen har indtil videre allo-
keret 10.000 timer til underviserne. Disse timer vil kunne ses i timeregnskabet, ikke i 
lønomkostninger i år. 

Dekanen pointerede, at vi skal huske, at det har været usædvanlige tider for alle an-
satte ikke kun VIP. Vi har alle skullet levere en ekstraordinær indsats under Covid-19. 
Dekanen kunne også fremhæve bl.a. IT-medarbejderne, som har leveret en ekstraordi-
nær indsats i en meget lang periode. 

Drøftelserne om tildeling af timer for F20, E21 og F21 fortsætter i andet regi.

En deltager ville kende årsagen til den forbedrede studenterperformance. Dekanen op-
lyste, at studenterperformance (STÅ) ligger på 103% af det budgetterede (før Corona-
nedlukning), men årsagen til forbedringen er muligvis mere komplekst. Der kan være 
tale om en underliggende gradvis forbedring af studenterperformance, som måske 
ville have været højere, hvis ikke Corona havde ramt, - altså to modgående tendenser. 

Orientering om det foreløbige budget 2021 og FFL2021 
Der er intet overraskende i den nye finanslov for 2021.

Omprioriteringsbidraget (2 % besparelse på STÅ-indtægterne) blev fjernet i sidste års 
finanslov, ligesom 5.000 kr.-forhøjelsen af taxametertakst-1 blev forlænget i 3 år 
(2020-2022).

I finanslovsforslaget for 2021 bortfalder takst-1 forhøjelsen fortsat i 2023, men det for-
udsættes i budgetterne, at denne vil blive forlænget også i 2023 og 2024. Såfremt 
takst-1 forhøjelsen bortfalder, vil det alt andet lige koste Arts 30 mio. kr. i mistede 
STÅ-indtægter

Hvad angår basisforskningsmidler lægger finanslovsforslaget for 2021 ikke op til æn-
dringer i forhold til 2020 (Arts modtager årligt 400 mio. kr.), hvilket er meget positivt. 
Basisforskningsmidlerne indgår som en del af det offentlige forskningsbudget, som
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 normalt svarer til 1 % af BNP, og med et faldende BNP kunne man have frygtet et fald 
i basisforskningsmidlerne, men basismidlerne er i finanslovsforslaget for 2021 uæn-
drede. I stedet har man reduceret midlerne til de frie forskningsråd (som også indgår 
på det offentlig forskningsbudget), hvilket selvsagt også er en udfordring, men det vil 
næppe påvirke økonomien væsentligt i 2021.

AU har i 2020 kun en målopfyldelse på 80 % af beskæftigelseskravet under resultat-
tilskuddet, hvorfor man får 20 % retur via kvalitetspuljerne (automatisk tildelt efter 
STÅ). Fra 2021 er det fra ministeriet meldt ud, at kvalitetstilskuddet forventeligt vil 
blive politisk uddelt mellem universiteterne, og spørgsmålet er hvor stor en andel, der 
vil tilfalde Arts. Den maksimale risiko for Arts er 3 mio. kr. i indtægtsreduktion i 2021.

De sidste usikkerheder som Mathias Madsen nævnte ifm. budget 2021 var dels det 
mulige reduktion i universiteternes markedsføringsudgifter dels om de studerende kan 
fortsætte den høje performance, såfremt Covid-19 situationen fortsætter og slutteligt, 
om fakultetet kan fortsætte dets meget høje hjemtag af nye eksterne forskningsmidler? 

Bottom line er, at finanslovsforslaget for 2021 ser fornuftigt ud. Det ændrer ikke på de 
interne institut-ubalancer på Arts, som kræver tilpasninger over de kommende bud-
getår. Med disse ord sluttede Mathias Madsen sit oplæg.

Der var herefter forskellige opklarende spørgsmål til oplægget og det fremsendte bi-
lagsmateriale. Der var også en drøftelse af vilkårene for søgning af eksterne forsk-
ningsmidler. Den mulighed, at der i fremtiden kan ske et skred mellem de strategiske 
og de frie midler, blev også nævnt. Der var lidt delte meninger om, hvorvidt der er 
grund til bekymring. Hverken institutleder Bjarne Paarup eller dekanen var urolige 
for, at der vil ske en negativ udvikling i hjemtaget. 

Tak til Mathias Madsen for endnu et god gennemgang af Arts’ økonomi.

Orientering om Arts’ håndtering af #MeToo”
Dekanen startede med at anerkende og takke de medarbejdere på Arts, der havde un-
derskrevet artiklen om sexistiske krænkelser på danske universiteter, der blev bragt i 
Politiken den 8. oktober 2020. Og tak til Ning de Connick-Smith og Mie Plotnikof for 
at have været med-initiativtagere til artiklen. Dekanen var glad for initiativet, men be-
klager naturligvis, at der findes et problem i universitetsverdenen af denne karakter.

Dekanen havde med det samme sendt en mail til Dorthe Staunæs, Ida Juul samt Anne 
Larson (som forpersoner for hhv. Arts’ Diversitets- og Ligestillingsudvalg, Samarbejds-
udvalget samt Arbejdsmiljøorganisationen), hvor han inviterede til en drøftelse af, hvor-
dan vi kan gribe problemet an på Arts. Også Ning de Connick-Smith og Mie Plotnikof 
blev inviteret med til mødet (red. mødet afholdtes den 9. november). Alle, som oplever 
krænkelser, opfordres til at stå frem. Både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt 
ledere er klar til at tage sagen videre. Dekanen opfordrer også alle til at komme med 
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forslag til løsninger på de strukturelle udfordringer, der er med sådanne sager. Emnet 
vil naturligvis komme på dagsordenen i de førnævnte udvalg. Akademisk Råd bør også 
drøfte emnet. Forpersonen kunne oplyse, at det allerede er aftalt, at skulle på dagsorde-
nen til mødet i Akademisk Råd den 1. december 2020. 

Arts havde som opfølgning på APV 2016 afholdt en workshop omkring ”den gode om-
gangstone”, hvor både fakultetsledelsen, afdelingslederne og funktionscheferne deltog. 
Marie Veirup, tidligere fællestillidsrepræsentant, havde fremskaffet anonyme cases med 
eksempler på dårlig omgangstone til brug på workshoppen, og de rummede alle en 
asymmetrisk magtrelation på tværs af køn og generationer. Dekanen ser dette tema i 
sammenhæng med sexisme-spørgsmålet. 

Der var herefter en drøftelse af, hvordan vi skal håndtere #MeToo fremadrettet. Der 
var enighed om, at det er vigtigt, at diskussionen ikke kun diskuterer seksuelle kræn-
kelser men også de strukturelle uligheder. Det er en stor kulturforandring, der skal til 
for at ændre visse medarbejderes opfattelse af, hvad der er god opførsel. 

Dekanen oplyste, at Uddannelsesudvalget med prorektor i spidsen har udarbejdet et 
regelsæt, der omfatter de studerende.

Dekanen bemærkede, at APV er et vanskeligt værktøj at tage konkret handling på, da 
det bygger på anonymitet. 

Ning de Connick-Smith ville gerne kvittere for, at ledelsen har taget artiklen så alvor-
ligt. Rektor havde, nærmest to minutter efter at artiklen var blevet offentliggjort, invi-
teret initiativtagerne til møde dagen efter. Og fakultetsledelsen var også været hurtigt 
ude med invitation, som dekanen selv nævnte tidligere. Initiativtagerne har udarbejdet 
et talepapir med nogle konkrete forslag til, hvordan man kan ændre kulturen og samti-
dig også gøre det legitimt for medarbejdere at sige fra over for krænkelser. 

Ning de Connick-Smith pointerede, at det jo ikke kun er kvinder, der er udsat for 
krænkelser. Det er også mænd, heteroseksuelle, homoseksuelle og andre seksuelle ori-
enteringer og studerende (herunder ph.d.-studerende), der udsættes for krænkelser.

Dekanen fortalte, at ph.d.-udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med 
emnet.

Martin Keis kommenterede, at man i evalueringen af sidste APV-undersøgelse har 
måttet konstatere, at spørgsmålene var alt for generelle til at få problemet belyst. 

Dekanen pointerede endnu engang vigtigheden af, at vi skal finde måder, hvorpå vi 
kan få hændelserne frem i lyset.
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Ning de Connick-Smith kommenterede, at hun i processen omkring udarbejdelsen af 
artiklen oplevede medarbejdere, der ikke turde skrive under på artiklen af frygt for re-
pressalier! 

Det skal være helt legalt og i orden at stå frem med sin sag, og man skal ikke finde sig i 
trusler om, at ens karriere kan blive påvirket.

Ning de Connick-Smith havde en sidste kommentar til artiklen, da hun af flere (blandt 
andet journalister) var blevet spurgt, om DPU var et særligt sexistisk sted at være an-
sat, eftersom så mange fra DPU havde skrevet under? Ning fastslog, at der ikke er en 
sammenhæng, men at det er medarbejdere, der har arbejdet andre steder tidligere i 
deres karriere, hvor de har været udsat for krænkende oplevelser. 

Der var ikke flere kommentarer, så dekanen sluttede mødet og takkede for et godt 
møde.

Mødet sluttede kl. 12.30
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