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Dekan Johnny Laursen bød velkommen til der årlige fællesmøde mellem FSU og Aka-
demisk Råd og gav ordet til Mathias Madsen. 
 
Præsentation af  det forventede resultat for 2017 – ØR3.  
 
Mathias Madsen redegjorde for, at Arts Økonomi har afholdt møder med alle institut-
ter og øvrige enheder på fakultetet vedrørende 2017, og resultatet efter ØR3-runden 
er, at fakultetet fremstår med et samlet resultat på +22 mio. kr. Der er tale om en for-
bedring på 18 mio. kr. i forhold til ØR1 på +4 mio. kr. og en forbedring på 26 mio. kr. 
i forhold til budget 2017 på -4 mio. kr. 
 
Det forbedrede resultat skal primært forklares i de positive udviklinger på både stu-
denterperformance og hjemtag af eksterne midler.  Den forbedrede studenterperfor-
mance har bl.a. medført, at den budgetterede fremdriftsbøde udeblev ( -13 mio. kr.) 
 
Forbruget på eksterne midler stiger med hele 12 mio. kr. i forhold til budgettet, uden 
der er medfulgt tilsvarende nye lønomkostninger. Det vil med andre ord sige, at flere 
eksisterende ansatte end forventet i budgettet er blevet finansieret af eksterne midler. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor der ikke var afholdt flere udgifter for at imødegå det store 
overskud. Dekanen svarede, at fra når budgettet blive lavet, er det de forventede ind-
tægter, der definerer de udgifter vi kan have. Hvis indtægterne ændrer sig over året 
kan det være svært at korrigere med tilsvarende udgifter. Der er dog afsat penge i 
2017 til diverse engangsudgifter, herunder udskiftning af PC’ere, bygningsforbedrin-
ger og forbedringer af det fysiske studiemiljø. 
 

Møde:  Tirsdag den 24.oktober 2017 kl. 10.30-12.20 
Sted: Aarhus, bygning 1481 lokale 262  og Emdrup lokale D118 
Emne: ØR3 og Budget 2018  
 
Medlemmer af Akademisk Råd: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Kre-
stina V. Christensen, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Dorthe Jørgensen, Niels 
Nørkjær Johannsen, Hanne Knudsen, Jette Baagø Klockmann, Anne Marie S. Laulund,  Mi-
riam Madsen, Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Line Dam Westengaard 
 
Observatører: Marianne Rasmussen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting 
 
Medlemmer af FSU: Johnny Laursen (formand),  Claus Holm, Ole Jensen, Per Stoun-
bjerg, Marie Vejrup Nielsen (næstformand),  Mette Greve, Ida Juul, Anne Møldrup Over-
balle, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam,  Stacey Marie Cozart,  
 
Afbud: Arne Kjær, Hanne Bruun, , Ivy Kirkelund,  Bjarke Paarup  
 
Gæster: Teamleder økonomi Mathias Madsen, og  Knud Holt Nielsen, ACA  
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent, sekretær for Akademisk Råd) 
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Dekanen anerkendte, at de initiativer, som er taget for at sikre fremdriften, har med-
ført den højere studieeffektivitet (målt som  STÅ pr. studerende), men han gav også 
udtryk for at han var klar over, at dette for både studerende og medarbejdere har be-
tydet mindre fleksibilitet. 
 
Der var en drøftelse af, hvordan der kommunikeres om ØR3 (og regnskab 2017).   
Dekanen betonede, at Arts er ikke i krise, og det er fordi, vi rettidigt har gjort det nød-
vendige og fortsætter med det i de kommende år. Men vi får et stort indtægtstab som 
følge af dimensionering - der rammer fuldt ud helt i 2024. Der er mange variable, 
som stadig er usikre men indtil videre kan vi fortsætte med at rekruttere – og med at 
implementere professoratspolitikken. 
 
Forud for præsentationen af udkast til budget for 2018-21 redegjorde dekanen for 
den videre proces. Efter mødet i Akademisk Råd og FSU godkendes budgetudkastet 
endeligt af fakultetsledelsen den 2.november 2017. Der er møde med rektoratet om 
Arts’ budget 2018-21 den 10. november og herefter behandles fakulteternes budgetter 
i universitetsledelsen den 29. november og AU’s samlede budget i bestyrelsen den 12. 
december. 
 
Præsentation af  det foreløbige budget for 2018. 
Mathias Madsen gennemgik budgetforslaget, der indebærer, at Arts i perioden 2018-
21 budgetterer med et samlet underskud på 27 mio. kr., hvilket svarer til fakultetets 
forventede opsparing ultimo 2017. Dette efterlever bestyrelsens ”regler for opspa-
ring”, hvor fakulteterne er forpligtede til at forbruge en eventuel opsparing over bud-
getperioden.  
 
Arts forventer faldende indtægter og omkostninger for 68 mio. kr. hhv. 36 mio. kr. 
over perioden 2017-21.  
 
Indtægtsfaldet skal primært forklares i dimensionering og omprioriteringsbidrag (år-
lige 2 pct. besparelser på finansloven), mens langt størstedelen af omkostningsreduk-
tionen forventes at ske i form af administrative besparelser som led i universitetsle-
delsens beslutning om lavere udgifter til administration.  
 
Mathias Madsen bemærkede, at indtægtsbudgettet i alle år er udarbejdet ud fra det 
kendte taxametersystem. Regeringen har varslet en taxameterreform/et nyt bevil-
lingssystem fra 2019, som ikke er indarbejdet i budgettet, da udspillet fortsat alene 
foreligger på et principniveau.  
 
De tre institutter mødes af forskellige udfordringer i budgetterne. IKS’ udgangspunkt 
er et mindre underskud i 2017, og i 2018 og frem rammes instituttet af dimensione-
ring og omprioriteringsbidrag, som nødvendiggør en udgiftsreduktion på de ordinære 
midler. Til gengæld oplever IKS en meget stor fremgang på eksterne midler hvor ud-
gifterne øges. IKK rammes også af både dimensionering og omprioriteringsbidrag, 
men til gengæld har de et væsentligt bedre udgangspunkt end de andre institutter, da 
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de i budget 2017 præsenterer et betydeligt overskud. DPU er ”færdigdimensioneret” 
og rammes alene af omprioriteringsbidraget. DPU er det institut, der har reduceret 
bemandingen mest over den seneste årrække og nærmer sig balance.  
 
Der er i budget 2018 ikke indarbejdet forventning om en fremdriftsbøde som følge af 
manglende opfyldelse af studietidsreduktionskravene. I 2019 er der budgetteret med 
en fremdriftsbøde på 2 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i 2021. Dette er en væsentlig 
ændret budgetforudsætning i forhold til sidste års flerårsbudget 2017-20, hvor man 
forventede fremdriftsbøder i størrelsesordenen 13 til 21 mio. kr.  
 
En anden væsentlig ændret budgetforudsætning i forhold til tidligere års flerårsbud-
getter er studenterperformance, som siden 2012 er forbedret mærkbart fra 0,51 stå 
pr. studerende i 2012 til 0,74 i 2017.  
 
Dekanen erindrede om, at det er en del af Arts økonomimodel, at der er solidaritet 
mellem institutterne, således at der kan være udsving over årene i resultaterne for de 
enkelte institutter, men at på sigt er det målet, at alle institutter kommer i balance. 
 
Der blev spurgt til, om dette også gælder mellem afdelinger/fag. Dekanen svarede, at 
økonomien alene fordeles på institutter, og at overvejelser om performance/rentabili-
tet på de enkelte fag ligger på instituttet. 
 
Der forelå en udkast til budget for Aarhus Graduate School of Arts (GSA). 
Budgettet indeholder en indeholder en målsætning om i perioden 2018-2021 at sikre 
et stabilt højt indskrivningsniveau af ph.d.-studerende og en kontinuert bestand på 
over 250 indskrevne (aktuelt 275) i ph.d.-skolen. 
 
Målsætningen forventes i 2018-2021 at kunne indfries ved et årligt optag på min. 68 
ph.d.-studerende via en blanding mellem basisfinansiering, særlig finanslovsfinansie-
ring, fondsfinansiering og universitets-eksterne offentlige institutioners medfinansie-
ring (professionshøjskoler, museer, journalisthøjskole, stifter, sygehuse, kommuner 
etc.). 
Omsætninger på  GSA er i budget 2018 budgetteret til 44,7 mio. kr., 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
Der forelå en udkast til budget for fakultets strategiske pulje. 
 
Puljen er på 27,5 mio. kr. De 20 mio. er øremærket til strategiske ansættelser, som et 
led i Arts langsigtede profiltilpasning. Herudover er der afsat midler til Digital Arts 
Initiative, kompetenceudvikling, fællesfakultære forskningssatsninger, kvalitet- og 
kursusudvikling  m.m. 
 
Budgettet blev godkendt. 
Herefter sluttede mødet. 


