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Konst. dekan Johnny Laursen bød velkommen til mødet. 
 
1. Præsentation af FC3 2014 
 
Arts’ primobudget 2014, der blev godkendt af AU’s bestyrelse den 18. december 2013, 
viser et underskud på 3 mio. kr.  
 
Der foreligger et regnskabsresultat efter 3. kvartal af 2014, der viser et overskud på 18 
mio. kr., hvilket understøtter Arts’ forventning ved forecast 3 (FC3) om at ende med 
et overskud på 7 mio. kr., dvs. en forbedring af fakultetets resultat på 10 mio. kr. i 
forhold til primobudgettet.  
 
Det forbedrede resultat skal hovedsageligt forklares i øgede uddannelsesindtægter. 
Finanslovsindtægterne til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og færdiggørelses-
bonus ser ud til at ende 13 mio. kr. højere end primo, hvilket også er væsentligt over 
regnskab 2013. Salgsindtægterne og de eksterne midler ser ligeledes ud til at ende 
hhv. 3 mio. kr. og 2 mio. kr. højere end primobudgettet.  
 
Udgifterne er løbende over året forsøgt tilpasset de øgede indtægter, efterhånden som 
de er blevet mere sikre, men det har kun delvist været muligt, hvorfor fakultetet ind-
melder et forbedret budget ved FC3. Af indlagte udgifter kan nævnes en række længe 
efterspurgte campusudviklingsprojekter; eksempelvis udskiftning af AV+IT udstyr i 
undervisningslokaler, akustikforbedringer i undervisningslokaler, nye møbler til un-
dervisningslokaler, forbedring af studieområder, herunder etablering af flere læsesale 
og specialepladser mv.  

Møde den: Tirsdag 28.oktober kl.11.00-12.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118 
Emne: Budget 2015  
 
Medlemmer af Akademisk Råd: 
Per Stounbjerg (formand), Johnny Laursen (konst.dekan også formand for FSU), Martijn 
van Beek, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Asger Emborg, Niels Christian Hansen, Ni-
na Javette Koefoed, Jens Erik Kristensen, Sarah Nedergaard, Sarah Robinson, Karen-
Margrethe Simonsen, Sissel Sørensen, 
  
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Bente Kejser 
 
Medlemmer af FSU: Per Dahl (næstformand), Mette Greve, Arne Kjær, Niels Lehmann, 
Anne Møldrup Overballe, Bjarke Paarup, Charlotte Palludan, Marianne Schleicher; Else 
Thousig 
 
Gæster: Administrationschef Ole Jensen, campuschef Per Lindblad Johansen.  
HR-partner chef Janne Hallum, Teamleder Økonomi Mathias Madsen og 
chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting  
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Der er ved FC3 fortsat tilbageholdt frie midler på dekanens pulje til uforudsete ind-
tægtsbortfald eller omkostningsstigninger.  
   
Dekanen konstaterede, at fakultets økonomi generelt er sund, hvorfor resultatet for 
2014 har kunnet opskrives, hvilket er meget tilfredsstillende, og det giver samtidig et 
fornuftigt udgangspunkt for 2015. 
 
Der blev spurgt til hvor man kan se ”overhead” indtægter, det fremgår som en ind-
tægt, der nedskriver driftsomkostningerne. 
 
Der blev spurgt til, hvordan midler i dekanens pulje fordeles. Dekanen redegjorde for 
at puljen i vid udstrækning er en buffer, der skal være med til at imødegå eventuelle 
udsving. 
 
Der blev spurgt til, om de i foråret 2014 foretagne besparelser har været for store,  når 
nu der kommer til et overskud.  Der blev svaret, at overskuddet i høj grad er kommet 
via bedre performance både på uddannelse og eksterne indtægter, som man på bud-
getlægningstidspunktet ikke kendte. Dekanen gjorde samtidig opmærksom på, at der 
er en fælles økonomi på AU, og at Arts i 2014 bidrager til at mindske underskuddet 
på AU, hvor Arts tidligere har haft underskud og hvor de andre fakulteter tilsvarende 
har bidraget med overskud. 
 
Det blev efterspurgt, at der på et senere tidspunkt blev afsat tid til at drøfte uddannel-
sesøkonomi, gerne i løbet af foråret 2015. Dekanen gav tilsagn om, at dette vil ske, 
idet det dog blev understreget,  at det er meget kompliceret  at skabe et klart overblik 
over indtægter og omkostninger ved de enkelte uddannelser. 
 
Der blev fra Akademisk Råd og FSU udtrykt stor tilfredshed med det materiale, som 
udarbejdes af Arts økonomi.  
 
FC3 blev taget til efterretning. 
 
2.  Status på udarbejdelse af budget 2015 
 
Der blev spurgt til hvornår instituttets budget vil blive drøftet i de lokale samarbejds-
udvalg LSU. Dette vil ske fra primo november og afsluttet inden årets udgang, 
 
Den medsendte tidsplan for udarbejdelse af budget 2015 blev taget til efterretning  
 
3. Præsentation og drøftelse af Arts’ økonomimodel i forlængelse af AU-
processen 
 
I Universitetsledelsens oplæg den 15. august 2014 vedr. initiativer og beslutninger i 
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forlængelse af problemanalysen er der opstillet nogle principper for de enkelte ho-
vedområders økonomimodeller.  
 
Universitetsledelsen foreslår, at uddelegeringen af økonomiansvar baseres på flg. 
punkter: 
• I alle økonomiske enheder arbejdes med fire-årige budgetter 
• Institutternes overordnede budgetter og deres resultatkrav fastlægges af den 

samlede Fakultetsledelse 
• Fakultetsledelsen beslutter fordelingen af midler til fællesfakultære formål, og 

der sikres et økonomisk ledelsesrum på fakultetsniveau til strategiske tiltag og ri-
sikodækning 

• Fakultetsledelsen beslutter, hvilken andel af institutternes indtægter, der føres 
direkte videre til institutterne og efter hvilke principper. Institutterne sikres mu-
lighed for at forbedre indtjeningen og udvikle høj kvalitet. 

• Fuld transparens af alle fakultetets og institutters indtægter og udgifter 
 
 

Disse forslag går  indholdsmæssigt igen i universitetsledelsens beslutninger som op-
følgning på problemanalysen, som blev offentliggjort den 22. oktober 2014. 
 
Arts’ økonomimodel efterlever i forvejen disse principper. Kun arbejdet med fire-
årige budgetter er endnu ikke i anvendelse, men er vedtaget og vil foreligge fra 2015.  
 
Det blev tilføjet, at fremover skal der også på samme måde som med institutbudgetter 
udarbejdes budgetter for Arts’ administration. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med, at der fastholdes 

• Fuld transparens 
• At fakultetet er en økonomisk solidarisk enhed 
• At institutterne indenfor de godkendte budgetter har ansvaret for deres egne 

budgetter 
 
 

4. Præsentation af det foreløbige budget 2015 samt drøftelse af udvalgte 
elementer i det foreløbige budget, herunder den strategiske investe-
ringspulje samt opslag af nye ph.d.-stipendier.  
 
 
Dekanen forelægger et udkast til budget 2015. Budgettallene for 2015 er blandt andet 
baseret på forecast 3, 2014. Der er afholdt budgetmøder med institutter og CUDiM i 
september og oktober 2014. Derudover er det foreløbige budget 2015 baseret på den 
udmeldte budgetteringsramme på AU for 2015, og en forventning om, at det fremlag-
te forslag til Finanslov 2015 vedtages.  
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Arts forventes samlet set at ende på +1,9 mio.kr., som er AU’s resultatkrav til Arts i 
budgetindkaldelsen 2015.  
 
Budgetprocessen forventes afsluttet 31. oktober 2014 med efterfølgende behandling i 
universitetsledelsen og endelig godkendelse af AU’s bestyrelse i december 2014.    
 
Der blev spurgt til: 
  

• Effekt af spareplan for 2015 
• Hvilken effekt får dimensionering 
• Hvor fastlægges resultatkravet for de enkelte fakulteter 

 
Administrationschefen redegjorde for, at der i 2015 budgettet er indregnet de bespa-
relser, der blev foretaget i 2014 og at der også i overslagsårene skal ske besparelser på 
administrationen. 
 
På institutterne er der i budget 2015 indlagt de besparelser, der blev foretaget i 2014, 
men der er ikke taget højde for, at der forventelig i 2016 og fremover skal ske juste-
ringer som følge af de nye dimensioneringskrav. 
 
Der var spørgsmål om, hvad rektors pulje (de strategiske midler) vil blive brugt til, og 
herunder nævnt, at der bør tages en drøftelse med rektor/universitetsledelsen om,  på 
hvilken måde disse midler kan være med til at modvirke dimensioneringens effekt på 
Arts. Puljen opkræves fra fakulteterne og fordeles dels tilbage til institutter til egen 
disponering og bruges dels til fælles prioriteringer i fakultetsledelsen. 
 
Administrationschefen redegjorde for, at de strategiske midler bl.a. er blevet brugt til 
medfinansiering af store fælles it-systemer m.m. 
 
Dimensioneringen er ikke indregnet i 2015, da den først vil få effekt fra 2016. 

 
Resultatkravet for 2015 er fastlagt af bestyrelsen (samlet skal AU gå i 0), men på bag-
grund af oplæg fra universitetsledelsen.  
 
De studerende gjorde opmærksom på, at der for  studerende kan være en spekulation 
i at fordele sine fag i 2015 for at afbøde effekten af fremdriftsreformen, og at det kan 
have effekt på uddannelsesindtægterne i 2015. Det har det allerede haft på HE i 2014. 
 
 
Drøftelse af de strategiske midler for 2015 
 
Der blev spurgt til, hvad der ligger i begrebet ”meritering efter positiv bedømmelse” 
Der blev redgjort for at det er ganske ordinære MSO-professorater. Teksten ændres, 
så det fremgår, at det er strategiske professorater.  
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Det blev nævnt, at der er problemer med at opfylde den generelle professoratspolitik, 
og opslag af MSO-professorater løser ikke den problematik. 
 
Der blev fra institutleder givet udtryk for at forslaget ikke er en erstatning for en 
egentlig professor men er et middel til at fastholde lektorer. 
 
Det blev aftalt, at der skal foretages en status i FSU og Akademisk Råd på professo-
ratspolitikken, og at dette vil ske primo 2015, og således at denne drøftelse ikke har 
opsættende virkning på opslag af MSOprofessorer med tiltrædelse til august 2015. 
Drøftelsen kan finde sted i lys af generel drøftelse af dimensioneringens konsekvenser 
for fakultetets udviklings- og ansættelsespolitik. 
 
Det blev konstateres, at ca. halvdelen af de strategiske midler går til CUDiM, og det 
blev efterspurgt hvad pengene bruges til, og hvad den strategiske satsning er. Der er 
tidligere givet udtryk for, at centret på sigt skulle være selvfinansierende. Dette kan 
kun ske hvis der i stedet for et tilskud opkræves betaling ”efter regning”  for de ydel-
ser CUDiM leverer. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af CUDiM’s økonomi og af 
de opgaver, som centret løser for fakultetet. 
 
Der bør afsættes flere midler til kompetenceudvikling, og at det i den forbindelse  skal 
drøftes i FSU og Akademisk Råd hvordan midlerne skal anvendes. 
 
 
Drøftelse af ph.d- stipendier 
 
Det blev fremført, at det bør overvejes at reducere antallet af opslag  af ph.d.- stipen-
dier af hensyn til effekterne af den kommende dimensionering. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med, at alle stipendier fremover vil være åbne.  
 
 
 
 
 
 
 

    


